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Pág 3 l Aumenta a cada ano a adesão da sociedade civil e entidades públicas ao projeto 
paulista de incluir cada vez, na igualdade e nos direitos, as pessoas com deficiência. Promotores 

públicos parceiros potencializam a ação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Sebrae SP quer adesão das micro e pequenas empresas e a Uvesp percorre o interior 

em busca do apoio aos prefeitos e vereadores.

Ética

“A marginalização da ética 
constitui uma questão que não 
respeita fronteiras, ela 
contamina os princípios”, 
diz Ruy Altenfelder.”
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O Futuro Começou

“O planejamento de comuni-
cação não deve ser limitar à 
cidade, mas abranger também 
a região e até o estado, respei-
tados os limites legais”
Pág.  14

Solidariedade

“Aparecido Andrade da Silva 
descobriu no - CIEE - o 
caminho para sair da 
subcidadania e tornar-se um 
cidadão brasileiro apto para o 
mercado de trabalho e renda.”
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Crimes Virtuais

“Por dia quase 80 mil pessoas 
são vítimas de crimes virtuais 
cometidos das mais diversas 
formas.”
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Pág 08 l TURISMO
“Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, 
sucede Herculano Passos Jr. na presidência 
da APRECESP e continua a excelente 
administração no comando das estâncias.”

Pág 21 l ACUPUNTURA NA REDE PÚBLICA
“Professor Hong Jin Pae, que está entre os 
principais acupunturistas do Brasil, comemo-
ra os resultados.”

Educação

“Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo comemora 
os bons resultados consegui-
dos na educação paulista com a 
implantação dos conteúdos de 
empreendedorismo”
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OS LIMItES dA IMUnIdAdE  
dO VEREAdOR Sebastião Misiara

“Parabenizo a Uvesp e o Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo pela realização do encontro 

com técnicos da Corte em São José do Rio Preto. Atitudes 
como de Vossas Excelências, é que nos fazem, cada vez 
mais, acreditar em pessoas realmente compromissadas 
com a legalidade e transparência dos atos que envolvem 
os Poderes Públicos.”

Sonia Palma Beolchi
Presidente da Câmara de Ibirá

Muito se discute sobre 
a extensão e os li-
mites da imunidade 

parlamentar, especialmente 
dos vereadores. As imunida-
des constituem um conjunto 
de prerrogativas constitucio-
nais que visam assegurar aos 
legisladores em geral, ampla 
liberdade de crítica e de opi-
nião no exercício das funções, 
protegendo-os contra eventuais 
ameaças e outros abusos que 
possam ser cometidos pelos 
demais poderes.

 Ao contrário do que alguns 
pensam, a imunidade parla-
mentar é irrenunciável, já que 
não pertence individualmente 
ao representante do povo, mas 
ao próprio parlamento, sendo 
requisito essencial para o de-
senvolvimento do regime repre-
sentativo.

 Na verdade, não se conce-
be que os membros do Poder 
Legislativo, individual ou cole-
tivamente, sejam tolhidos nas 
relevantes atividades de fisca-
lização própria e dos demais 
poderes. Assim, é de rigor ad-
mitir que os parlamentares não 
podem ser responsabilizados 

pelos chamados delitos de opi-
nião. A eles ampla liberdade e 
independência para que pos-
sam exercer, com lealdade e 
coragem, a suprema represen-
tação dos interesses do povo.

O artigo 29, inciso VIII da 
Constituição Federal garante 
a inviolabilidade por suas opi-
niões, palavras e votos no exer-
cício do mandato e na circuns-
crição do município. Infere-se 
disso que os edis gozam apenas 
da imunidade material, poden-
do responder pelos delitos co-
muns perante o Juízo de direito 
do próprio município, indepen-
dentemente de prévia licença 
da Câmara a que pertencem.

 Portanto, a inviolabilidade 
dos vereadores está relacio-
nada apenas ao exercício das 
atividades típicas dos edis, tra-
tando-se de causa pública e no 
interesse coletivo, deixando de 
existir a garantia na hipótese 
de cometimento de crimes co-
muns ou na defesa de interes-
ses particulares ou exclusivos.

Cabe, diante do artigo 29 da 
CF, destacar que a imunidade 
material é apenas consagrada 
aos vereadores nos limites dos 

municípios. Defendem alguns 
juristas conceituados que a en-
trevista de rádio ou televisão 
que propaga críticas difamató-
rias do edil para além dos limi-
tes municipais, mesmo no exer-
cício das funções, pode ensejar 
em processo cível e criminal 
perante a Justiça local.

Finalmente, ainda que os ve-
readores sejam contemplados 
apenas com a imunidade ma-
terial, ou seja, a inviolabilidade 
nos crimes de opinião, convém 
salientar que em favor deles re-
manescem outros dispositivos 
de proteção constitucional. Nos 
tempos atuais, onde surgem 
inúmeros escândalos envolven-
do o desvio de dinheiro público, 
é cada vez mais urgente e ne-
cessário a atuação fiscalizado-
ra de parlamentares imbuídos 
de civismo e de coragem, dis-
postos a denunciar os atos de 
improbidade que lesam o patri-
mônio público.

Segundo o conceituado ju-
rista Antonio Benedito do Nas-
cimento. “O vereador, dentre 
tantos outros, tem o dever de 
fiscalizar a administração pú-
blica. A população tem especial 

interesse em que esta atividade 
seja desempenhada por eles na 
defesa do interesse público”

Um caso concreto de um ve-
reador paulista. Em discurso 
proferido na Câmara Municipal, 
lançou críticas profundamente 
ofensivas ao prefeito e secretá-
rios. Os ofendidos, inconforma-
dos, procuraram o Poder Judi-
ciário acusando o edil de crime 
contra a honra. Como as de-
clarações não foram pessoais, 
mas formuladas ao ocupante do 
cargo e na defesa do interesse 
público, não houve, segundo o 
judiciário, ilícito civil ou penal a 
apurar.

Todavia, como o cargo não é 
do vereador e, sim, de quem o 
elegeu, embora inviolável em 
suas opiniões, é preciso funda-
mentar as acusações, mediante 
provas.

Ulisses Guimarães, com cos-
tumeira serenidade e coragem 
indagado (na época do regime 
militar) se não tinha receios, 
respondeu: “Fui eleito para ser-
vir ao povo brasileiro e não para 
ter medo”.

Que o exemplo do dr. Ulisses 
nos inspire a todos. ■

“Gostaria de parabenizar pela matéria. Realmente 
este artigo sobre “As Cidades Amigas da Pessoa 

Idosa” desperta aos cidadãos a necessidade de algo mais 
completo aos idosos. Trabalho na Câmara Municipal, tam-
bém sou formado em Serviço Social. Este artigo me deu 
coragem de elaborar um projeto social para os idosos de 
nossa cidade, foi um prazer. Parabéns pelo trabalho e pela 
dedicação à causa.”

Josef Nikolaus Blattler
São Paulo

“Registramos agradecimentos pelo envio de estu-
dos para elaboração de leis que “Dispõe sobre o 

uso de produtos descartáveis plásticos como sacolas para 
acondicionamento de produtos e mercadorias de transpor-
te, sacos de lixo, copos, pratos, talheres, bandejas expan-
didas biodegradáveis a serem oferecidos nos estabeleci-
mentos comerciais.”

Paulo Pauléra Presidente da Câmara de São José do Rio Preto

Edgar de Souza Prefeito de Lins

Luiz Otávio Prefeito de Cafelândia

“Parabéns por esse seu artigo, que fala de um tema 
importante e que deverá ser muito considerado 

nos próximos anos: o aumento da população na terceira 
idade (por uma expectativa maior de vida) e a consequente 
necessidade de melhor e maior qualidade de vida.”

Paulo Pandjiarjian
Pan Comunicação
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Com grandes avanços a meta é 
InCLUIR MAIS

DESENVOLVIMENTO

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza 
programas em todas as direções para incluir as pessoas com 

deficiência: a Caravana da Acessibilidade para motivar os 
poderes públicos municipais; paradesporto para atrair atores e 
conquistar medalhas; o desfile de moda inclusiva; a premiação 
das melhores práticas de organizações não governamentais e o 

poder público. Tudo isso e mais os serviços à disposição de 
9 milhões de pessoas com deficiência colocam a Pasta como 
referência nacional. Promotor da Cidadania diz que essa luta 

constante pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência 
tem a garra da Dra. Linamara Rizzo Battistella sempre presente.

Texto de Silvia Melo

A 3ª Caravana da Inclu-
são, Acessibilidade e 
Cidadania encerrou-se 

no dia 8 de dezembro em Cotia. 
Cumpria-se, assim, o calendá-
rio de 10 eventos em diversas 
regiões administrativas, fe-
chando um calendário de três 
anos, com 30 regiões e mais de 
10 mil pessoas ouvindo os di-
reitos das pessoas com defici-
ência, os programas e serviços 
disponibilizados pelo Estado a 
esse público paulista de 9 mi-
lhões e 46 milhões de brasilei-
ros com algum tipo de deficiên-
cia e mobilidade reduzida.

MELHORES PRÁTICAS
Quatro dias depois, a secre-

taria paulista premiou as en-
tidades que trabalham a favor 
das pessoas com deficiência, 
no “3º Prêmio Ações Inclusivas 
para Pessoas com Deficiência”.

Foram inscritos represen-
tantes dos poderes públicos e 
de ONG’s, num total de 140 pro-
jetos, dos quais 38 tornaram-se 
finalistas, sendo que 10 foram 
premiadas, dividindo as institui-
ções sem fins lucrativos e pode-
res públicos.

A secretária Linamara Rizzo 
Battistella comenta que “o prê-
mio visa ao reconhecimento pú-
blico, à promoção e difusão de 
práticas bem sucedidas, adota-
das para a inclusão em todos os 
setores.

Alguns municípios que se-
diaram Caravanas foram sele-
cionados com suas práticas in-
clusivas, como Ribeirão Preto, 
Bertioga, Lençois Paulista, Pe-
ruíbe, Piracicaba, Santos, São 
José do Rio Preto e Sorocaba.

Nas categorias menção hon-
rosa e governamental, o prêmio 
foi para duas entidades estadu-
ais. O primeiro para a Secreta-
ria do Emprego e Relações do 
Trabalho, com o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia (PADEF), criado em 1995 e 
apresentado em todas as Ca-
ravanas nos eventos da Uvesp, 
como parceiro principal. O pro-
jeto que visa a ajudar na coloca-
ção do mercado de trabalho, já 
empregou mais de 12 mil pes-
soas. 

O segundo prêmio foi para o 
Laboratório de Acessibilidade – 
Biblioteca Central Cesar Lattes 
(LAB), da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp).

Inaugurado em dezembro de 

2002, o laboratório tem como 
intuito garantir aos alunos com 
deficiência o direito de realizar 
seus estudos de nível superior 
em ambientes inclusivos de 
ensino e aprendizagem. O LAB 
comporta pequeno acervo de li-
vros em braile e de audiolivros, 
entre outros.

Na categoria destaque, o pro-
jeto “Atendimento ao Cidadão 
em Situação de Emergência”, 
do Centro de Processamento de 
Dados da Polícia Militar do Es-
tado, foi premiado. A homena-
gem foi comemorada pelo ma-
jor Francisco Cangerana. Nesse 
programa, por meio de SMS 
(celular), a pessoa surda pode 
solicitar os serviços de emer-
gência, quer do policiamento, 
quer dos bombeiros, utilizando 
esse recurso sem custos “e – o 
melhor – sem intermediários”, 
diz o major.

Ainda na categoria destaque, 
o município de Caraguatatuba 
conquistou o prêmio com o pro-
jeto “Caraguá Acessível: Cons-
truindo Espaços Inclusivos. O 
projeto une seis pontos turísti-
cos que beneficiam o lazer por 
meio de uma rota acessível, 
incluindo recursos adaptados 
e construções conforme o “de-
senho universal”, possibilitan-
do o acesso, a mobilidade e a 
participação desse contingente 
de pessoas com as demais da 
cidade.

Esse projeto une a sociedade 
civil, associações, conselhos de 
inclusão, pessoas com defici-
ência e idosos com mobilidade 
reduzida.

A Prefeitura de Barueri, o 
Centro de Reabilitação do PRÓ-
VISÃO de São José dos Campos 
e a Associação Sorocabana de 
Atividades para Deficientes Vi-
suais de Sorocaba também fo-
ram premiados.

Segundo comentou a secre-
tária Linamara Rizzo Battistella 
“o prêmio pretende não só ser 
um observatório, mas também 
uma disseminação de boas prá-
ticas”.

UM PROGRAMA ESPECIAL
Preocupado com a inclu-

são há 17 anos, o PADEF tem o 
apoio total do Governo do Esta-
do que dá os instrumentos ne-
cessários para que a Secretaria 
de Emprego e Relações do Tra-
balho possa ampliar o ingresso 
de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho.
Marinalva Cruz, homenagea-

da em nome do PADEF, partici-
pa dos seminários e diz que pre-
tende envolver as regionais da 
Secretaria para que comecem 
a detectar problemas em suas 
localidades em relação à con-
tratação de pessoas com defici-
ência, captem as demandas de 
empresas e verifiquem os tipos 
de reestruturações necessárias 
para que se atinja a meta do Go-
verno do Estado em aumentar a 
mão de obra colocada.

PERSONALIDADES
Os promotores de justiça, 

Julio Botelho e Lauro Luiz Ri-
beiro foram homenageados 
com o Troféu “Personalidades”.

“Tem coisas que dão mui-
ta alegria para a gente na vida. 
Uma delas é homenagear esses 
dois ilustres promotores. En-
quanto médica do Hospital das 
Clínicas, portanto muito antes 
de estar na secretaria, eu venho 
acompanhando o trabalho des-
ses dois ilustres cidadãos na 
defesa das pessoas com defici-
ência” – disse a Dra. Linamara 
Rizzo Battistella. Argumenta 
que sempre foi uma defesa bas-
tante construtiva na interlocu-
ção com os órgãos públicos e 
com a sociedade civil.

Os promotores ficaram vi-
sivelmente emocionados com 
a homenagem no final do ano. 
O Dr. Júlio Botelho. “Em nome 
de todos os que lutam por essa 
causa, é que recebo humilde-
mente essa homenagem”, e 
destacou, “espero realmente 
que todos tenhamos a consci-
ência da importância de conti-
nuarmos lutando para conse-
guir cada vez mais a cidadania 
o espaço que as pessoas com 
deficiência têm como direito”.

O Dr. Lauro Ribeiro disse que 
sempre que acompanha o Cor-

regedor Geral nas visitas pelo 
estado se lembra do compro-
misso com sua própria cons-
ciência. “Eu me empenho em 
verificar o trabalho que está 
sendo feito por todos os promo-
tores e promotoras nessa área 
de defesa dos direitos das pes-
soas com deficiência. E onde 
não há um trabalho mais forte 
eu procuro estimular, contan-
do com o apoio do Corregedor 
Geral para que esse trabalho 
mereça o destaque que ele 
necessita”.O promotor Lauro 
destacou o trabalho da Dra. Li-
namara. “Eu costumo dizer que 
ela é realmente um dínamo que 
ilumina esses caminhos, ainda 
um pouco escuros, de resgate 
da cidadania das pessoas com 
deficiência”.

MAIS ACESSÍVEL
O Sebrae-SP está estimu-

lando, através de campanha e 
parceria com a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência, a contratação de profis-
sionais com deficiência pelas 
pequenas e médias empresas. 
A instituição entende que é ne-
cessário apoiar a Lei de Cotas, 
implantada no Brasil há 21 anos 
e ainda deixando a desejar. Com 
isso será lançado o “Sebrae 
Mais Acessível”, medida come-
morada pelo coordenador de 
relações institucionais da se-
cretaria, Cid Torquato.

Para dar o exemplo, o Sebrae 
abriu processo de seleção para 
42 vagas de consultor e analista 
especial para as pessoas com 
deficiência.

CARAVANA
A 4ª Caravana da Inclusão, 

Acessibilidade e Cidadania, 
promovida pela Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência e coordenada pela Uvesp, 
tem início no dia 22 de março, 
em Bebedouro. ■

Lauro: “Eu me empenho em verificar o trabalho que está sendo feito 
por todos os promotores na defesa das pessoas com deficiência”.

Júlio: “Em nome dos lutadores incansáveis dessa causa é que 
humildemente em recebo essa homenagem”.
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DESENVOLVIMENTO

Pode existir desenvolvi-
mento econômico, so-
cial e político de uma 

nação, sem obediência aos 
princípios éticos? Em outras 
palavras, é possível o desenvol-
vimento a qualquer custo? Ape-
sar da disseminação da crença 
em contrário, a história mostra 
que a resposta é negativa, pois, 
entendido em seu sentido mais 
abrangente, o desenvolvimen-
to é impossível sem que dele 
participem cidadãos honestos, 
probos e comprometidos com 
os princípios 
éticos e mo-
rais, gerando 
um benéfico 
efeito cascata 
que, acredito, 
constitui, se 
não o único, 
pelo menos o 
mais promis-
sor caminho 
para corrigir as graves injusti-
ças e atenuar as perigosas ten-
sões entre as nações, que mar-
cam este início de século 21.

As reflexões de um dos in-
contestes líderes mundiais – 
cujas palavras transcendem a 
expressiva comunidade católica 
(perto de 1,2 bilhão de pessoas 
no mundo, segundo o Anuário 
Pontifício) – traçam um cenário 
perturbador nascido da atual 
tendência de alijar os conceitos 
da ética da finalidade maior do 
esforço humano, que deveria 
ser a busca da felicidade e da 
justiça nas relações sociais, e 
não simplesmente do lucro de 
vários tipos a qualquer preço, 
em prejuízo de uma concreta 
sustentabilidade do desenvolvi-
mento. Na recente e aguardada 
encíclica Caridade na verdade, 
o papa Bento 16 adverte que, 
quando prevalece o primado da 
técnica, a consequência é uma 
tremenda confusão entre fins e 
meios: o empresário considera-
rá o máximo lucro na produção; 
o político, a consolidação do 
poder; o cientista, o resultado 
de suas pesquisas; e assim por 
diante. Em consequência, sob a 
rede das relações econômicas, 
financeiras ou políticas, vice-
jam incompreensões, contra-
riedades e injustiças; os fluxos 
dos conhecimentos técnicos se 
multiplicam em benefício de 

seus detentores; enquanto as 
condições de vida das popula-
ções que vivem sob tais influ-
xos – e quase sempre na sua 
ignorância – permanecem imu-
táveis e sem assegurar efetiva 
possibilidade de emancipação.

Como, é evidente, a mar-
ginalização da ética constitui 
uma questão que não respei-
ta fronteiras, ela contamina 
os princípios que devem reger 
a convivência entre os povos 
e inevitavelmente resvala na 
atual (má) qualidade das re-

lações inter-
nacionais. O 
papa identi-
fica o grande 
risco de a paz 
ser considera-
da uma mera 
p r o d u ç ã o 
técnica, fru-
to apenas de 
acordos entre 

governos ou de iniciativas ten-
dentes a assegurar resultados 
econômicos. Entretanto, na vi-
são de Bento XVI, a construção 
da paz exige pertinência nos 
contatos diplomáticos e, para 
que tais esforços possam ge-
rar efeitos duradouros, seria 
necessário que se ancorassem 
em valores verdadeiros, entre 
os quais se inclui a capacidade 
de ouvir a voz das populações 
interessadas e atender a seus 
anseios. 

Os meios de comunicação, 
que tiveram seu poder de pene-
tração multiplicadíssimo com 
a disseminação da internet, 
também não escaparam do ri-
goroso crivo da análise papal. 
Para Bento 16, “parece absurda 
a posição dos que defendem a 
neutralidade da mídia, reivindi-
cando a sua autonomia relati-
vamente à moral.” Assim como 
ocorre com o espírito da lei, 
sempre mais poderoso do que 
sua forma, a leitura atenta da 
encíclica deixa claro que essa 
orientação não embute uma 
defesa da censura ao direito à 
informação, mas trata-se de 
um chamado à responsabili-
dade que, se atendido, apenas 
reforçará a liberdade de im-
prensa. Afinal, se a imprensa 
é um dos mais fortes pilares 
de proteção aos direitos civis, 
sua atuação não pode ignorar 

o pressuposto da ética. A bem 
da verdade, registre-se que não 
faltam exemplos dessa postu-
ra correta. Um deles é um dos 
muitos protagonizados por este 
jornal que, ao se levantar con-
tra a escalada da impunidade e 
da corrupção que se alastram 
pelo tecido social, está proibido 
de abordar um caso de interes-
se público e vem sendo mantido 
sob censura há 396 dias (conta-
dos até a data de redação deste 
artigo), sem que haja indício de 
que a condenação venha a ser 
suspensa. E, pior, sem que haja 
uma reação da sociedade dian-
te dessa ameaça de retorno da 
censura da informação. Amea-
ça, aliás, que já se concretizou 
em vários países, num retro-
cesso inimaginável há poucos 
anos e que, no Brasil, vem se 
manifestando em iniciativas 
recorrentes que, em nome de 
uma pretensa democratização 
da informação, embute o risco 
de colocar os meios de comu-
nicação sob o controle ou até, o 
que é mais grave, a serviço de 
interesses menores de eventu-
ais detentores do poder públi-
co.     

Também inevitavelmente, ao 
seguir sua linha de pensamento 
com honestidade intelectual, o 
papa condena os graves desvios 
e insuficiências do capitalismo 
expostos pela recente crise fi-
nanceira global e preconiza a 
criação de uma autoridade po-

lítica mundial, com poder para 
gerenciar a economia mundial, 
respeitando os princípios da 
ética, revitalizando as econo-
mias atingidas pela crise e ate-
nuando os desequilíbrios mais 
intensos. A instituição preconi-
zada seria disciplinada por lei, 
reconhecida universalmente e 
investida de poder efetivo para 
assegurar a segurança de to-
dos, com respeito à justiça e 
aos direitos. Utopia? Pode ser. 
Mas, aqui vale lembrar que, 
na história da humanidade, as 
grandes revoluções benéficas 
nasceram quase sempre de 
sonhos aparentemente utópi-
cos de líderes que valorizaram 
a liberdade, a justiça e a soli-
dariedade. Portanto, creio que 
é absolutamente pertinente, 
em especial num momento em 
que os brasileiros irão às urnas 
para definir os rumos do País 
nos próximos anos, insistir que 
desenvolvimento e ética são 
dois princípios inseparáveis, 
e devem constar de todos os 
programas de governos, assim 
como integrar os valores a se-
rem seguidos por instituições 
públicas e privadas que quei-
ram cumprir seu papel social 
e conquistarem o respeito e a 
admiração da sociedade. ■

desenvolvimento com ÉtICA

* Ruy Martins Altenfelder Silva 
É presidente do Conselho de Admi-

nistração do CIEE e da Academia Pau-
lista de Letras Jurídicas - APLJ. 

 Por: Ruy Martins Altenfelder Silva*

 

”

”         É possível o 
desenvolvimento 

a qualquer 
         custo?
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ADMINISTRAÇÃO

O s  d e s a f i o s  d e 
C A M P I n A S

*Célia Leão
Deputada Estadual, Presidente da 

Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo.

Por: Célia Leão*

No início do mês de 
dezembro, o prefeito 
eleito de Campinas, 

Jonas Donizette, nomeou o seu 
secretariado de governo. Entre 
os nomes anunciados está o da 
nossa querida amiga e batalha-
dora de longa data, Emmanuel-
le Lopes Garrido Alkmin, uma 
jovem de 34 anos de idade, que 
vai assumir a inédita Secretaria 
Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência e Mobili-
dade Reduzida.

Deficiente visual, Emma-
nuelle é advogada formada pela 
PUC-Campinas, graduada em 
Liderança Avançada pelo Ins-
tituto Haggai e está cursando 
MBA em Desenvolvimento Hu-
mano de Gestores, na Fundação 
Getúlio Vargas. Além da vasta 
experiência em direito público, 

a futura secretária atuou tam-
bém como professora em Direi-
to no Terceiro Setor no curso de 
Gestão e Governança Social, na 
Universidade Adventista de São 
Paulo (Unasp).

Entre os anos de 2002 e 2005, 
Emmanuelle trabalhou na Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos 
da Prefeitura de Campinas e foi 
diretora do Departamento Con-
sultivo da Prefeitura de Osasco, 
entre os anos 2005 e 2006. Por 
dois anos foi ainda presiden-
te da Pró-Visão, uma das mais 
importantes instituições que 
atendem deficientes visuais em 
Campinas. Atualmente a jovem 
ministra palestras e seminários 
sobre a inclusão social de pes-
soas com deficiência.

Com este breve currículo é 
possível afirmar que o prefeito 
eleito Jonas Donizette não po-
deria ter feito melhor escolha 
para assumir tão importante 
secretaria a ser criada em nos-
sa cidade. Emmanuelle, além 
de profissional da mais alta 
competência, é uma militante 
das mais ativas pelos direitos 
das pessoas com deficiência 
em todo o Estado de São Paulo, 
uma companheira de luta em 
um segmento social que clama 
por políticas públicas efetivas, 
viáveis e que possam realmente 

mudar, para melhor, a vida de 
muitas pessoas.

O último censo do IBGE reve-
lou que 24% da população bra-
sileira possui algum tipo de de-
ficiência, incluindo as pessoas 
com mobilidade reduzida (obe-
sos, grávidas, idosos, etc). Na 
prática, temos em torno de 250 
mil habitantes que necessitam 
de atenção especial em Cam-
pinas e não podemos, definiti-
vamente, continuar relegando 
estas pessoas ao segundo plano 
na condução administrativa da 
nossa cidade.

A criação da Secretaria em 
Campinas, que era uma das 
nossas reivindicações ao lon-
go dos últimos anos, será sim 
uma das ações mais importan-
tes neste sentido, a exemplo do 
Governo Paulista e de outros 
dez municípios que já adotaram 
este caminho em nosso Estado 
com resultados bastante positi-
vos, especialmente na constru-
ção, ou pelo menos do come-
ço da construção de uma nova 
mentalidade inclusiva entre a 
população. 

Cara secretária Emmanuel-
le, a messe é grande e os ope-
rários são poucos. As deman-
das são as maiores e as mais 
complexas possíveis em nossa 
cidade. Porém, temos ao nos-

so lado a esperança calejada 
pelo tempo e que insiste para 
que não desistamos jamais dos 
nossos objetivos, do sonho de se 
construir uma sociedade real-
mente inclusiva, com respeito e 
dignidade para todas as pesso-
as, independentemente da con-
dição física e social de qualquer 
um de nós. Não será fácil, mas 
com a criação da Secretaria Mu-
nicipal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida de Campinas estamos 
dando mais um importante pas-
so nesta direção.

Inclusão social significa fa-
zer com que todos façam parte 
igualmente de uma mesma so-
ciedade, com condições, direitos 
e deveres iguais. E isso se cons-
troi com educação, trabalho, 
transporte acessível, esporte, 
lazer e, acima de tudo, respei-
to mútuo. As dificuldades serão 
muitas, mas estaremos uni-
das nesta caminhada. E diante 
das dificuldades só temos três 
opções: conhecer, enfrentar e 
vencer. Certamente, vencere-
mos e faremos de Campinas um 
modelo de inclusão para todo o 
Brasil. ■



| 6 | JORnAL dO IntERIOR

FINANCEIRO

Por: Reinaldo Domingos

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Educa-
ção Financeira e Editora DSOP, é autor 
dos livros “Terapia Financeira”, “Livre-
se das Dívidas”, “Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo”, além da coleção didática 
de educação financeira para o Ensino 
Básico, adotada em diversas escolas.

O Brasil do futuro
se conquista com
oportunidades
para todos.

Sede: Rua Tabapuã, 540
Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04533-001 www.ciee.org.br(11) 3046-8211

Os programas de estágio e aprendizagem 
do CIEE beneficiam milhares de estudantes 
em todo o Brasil, inclusive aqueles
de condição social e econômica menos
favorecida. Há 48 anos, o CIEE colabora 
para a inserção do jovem no mercado
de trabalho, promovendo a cidadania
e a inclusão social.

R
IN

O
 C

O
M

An255x195.indd   1 8/1/12   11:26 AM

PREFEItOS, é hora de 
planejar as finanças

Para os prefeitos que 
tomaram posse neste 
início de ano é um mo-

mento de muita atenção e ini-
ciar um planejamento para sua 
gestão principalmente na área 
financeira. Sei que muitas vezes 
o que se encontra é um cenário 
preocupante em várias áreas 
tendo que tomar diversas ações 
emergenciais, porém, se a saú-
de financeira do município não 
for tratada agora, pode ter cer-
teza, ao fim do mandato os pro-
blemas serão muito maiores.

Assim, recomendo que a 
primeira ação a ser feita ao se 

assumir ou reassumir uma pre-
feitura é saber em que situação 
financeira esta se encontra: se 
possui dívidas, ou se possui di-
nheiro em caixa. É hora de parar 
para fazer contas, por mais que 
isso posso ser impopular em um 
primeiro momento isto fará com 
que se tenha uma visão real e 
abrangente.

Uma grande parcela das pre-
feituras brasileiras encontram-
se na situação de endividamen-
to. Se esta for a sua situação, 
recomendo muito cuidado e 
que se estabeleça uma estraté-
gia para pagamento dentro das 

possibilidades. Querer pagar 
imediatamente as dívidas pode 
ser um grande erro, pois não 
resolverá o problema; o mes-
mo ocorre no caso do não pa-
gamento, mais cedo mais tarde 
podem ter certeza estes pro-
blemas aparecerão novamente, 
podendo ter reflexos em áreas 
cruciais como saúde, educação 
e obras.

Outro ponto importante é sa-
ber qual o montante de débitos 
tributários que os contribuintes 
do município possuem, e pes-
quisar a possível elaboração de 
programas de recuperação des-
tes valores. Se bem planejados 
e aplicados podem ser uma óti-
ma forma de melhorar o caixa 
municipal. 

Mas, o ponto mais (muito) 
importante nesta hora é saber 
atuar politicamente, buscando 
parcerias com o Governo Fede-
ral e o Estadual, independente 
de posições políticas.

Outro (Um) ponto importante 
para quem quer pagar as dívidas 
é que, antes de procurar os cre-
dores, é importante ter certeza 
que o município poderá honrar 
com este compromisso. Caso 
não tenha ainda essa condição, 
não se deve propor ou assinar 
acordos.

Com o domínio das finanças 
do município e com o conheci-

mento de quanto se tem a pagar 
e a receber é a hora de colocar 
no papel as promessas de cam-
panhas e ver como podem reali-
zar estas de forma sustentável. 
Para isso se deve estabelecer 
prioridades, definindo projetos 
de curto, médio e longo prazo.

Mas, o que é fundamental 
para qualquer gestor que não 
quer ter problemas com finan-
ças é a transparência e o diá-
logo. Por isso, é importante se 
cercar de uma equipe de con-
fiança e desde o início do go-
verno abrir os números reais 
da Prefeitura e os projetos que 
pretende desenvolver e em que 
tempo. ■
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TRIBUNAL DE CONTAS

O mandato do VEREAdOR e o 
Poder Legislativo Municipal 

O vereador atua na Câma-
ra, mas seu mandato é 
do Poder Legislativo 

Municipal! É por essa premis-
sa que tudo começa, é preciso 
ser mais do que um vereador 
de uma Câmara, é necessário 
ser membro de um Poder que, 
em nome da sociedade e repre-
sentando o cidadão, produz leis, 
fiscaliza a atuação do governo 
no âmbito local, julga as contas 

do prefeito, julga eventuais in-
frações político-administrativas 
cometidas pelos agentes polí-
ticos municipais, insere-se no 
planejamento orçamentário do 
município, definindo, em con-
junto com a sociedade, as prio-
ridades a serem atendidas pelas 
ações e pelos programas gover-
namentais, e pensa a eficiência 
e a efetividade da instituição le-
gislativa que integra.

Atuar como membro do Po-
der Legislativo municipal signi-
fica compreender claramente a 
atividade parlamentar e exer-
cê-la com responsabilidade, ou 
seja, responder com habilidade 
técnica e política à representa-
ção que lhe foi delegada. Atuar 
como membro do Poder Legis-
lativo municipal significa defen-
der a instituição do parlamento 
local e o seu valor republicano, 
pois a democracia constroi-se 
a partir da solidez dos poderes 
constituídos. José Saramago, 
em artigo publicado no jornal 
El País, em 2004, afirmou que a 
democracia não pode ser mera 
formalidade, ela precisa ser 

substancial. O membro do Po-
der Legislativo municipal deve 
produzir democracia substan-
cial, ou seja, realizar plenamen-
te as atividades parlamentares.

Quando, por exemplo, uma 
Câmara de vereadores delibera 
um projeto de lei em trinta mi-
nutos ou um pouco mais, con-
siderando, nesse intervalo de 
tempo, o protocolo do projeto, 
a suspensão da sessão plenária 
para “parecer” das comissões, 
retomada da sessão plenária, 
discussão e votação do projeto 
na sessão plenária, aprovação 
do parecer de redação final e 
declaração de aprovação, tudo 
na mesma tarde ou noite, não 
se pode dizer que a instituição 
legislou, pois o que houve foram 
meras formalidades burocráti-
cas legislativas não suficientes 
para dar validade à lei, tam-
pouco para reconhecer, nesse 
procedimento, a atuação de um 
Poder Legislativo. Nesse caso, a 
própria Câmara de vereadores 
reduz a sua institucionalidade e 
diminui o seu valor. Se a Câma-
ra de vereadores não se mostra 

para a sociedade como um Po-
der Legislativo, não é a socie-
dade que irá reconhecê-la como 
um Poder Legislativo.

O mandato está iniciando e a 
câmara está mais uma vez dian-
te do desafio de fazer-se um 
Poder Legislativo, cabe a cada 
vereador o dever de responder 
com qualidade a este desafio, 
construindo-se como um mem-
bro de Poder, atuando em todas 
as áreas parlamentares. Ao for-
talecer o Poder Legislativo, o 
vereador estará consolidando a 
democracia e fortalecendo a ci-
dadania. ■

André Leandro Barbi de Souza
Advogado, Professor Especialis-

ta em Direito Político, Sócio-Diretor e 
Fundador do IGAM (www.igam.com.br) 
e Editor do Site Cidadania e Democracia 
(www.cidadaniaedemocracia.com.br)

Por: André Leandro Barbi de Souza*

2012 - Balanço positivo para os 
CORREtORES dE IMÓVEIS

COLUNA DO VEREADOR

Final de ano, início de 
um novo ciclo, tempo 
de se colher frutos e de 

iniciarmos o plantio da próxima 
safra de negócios. 

O melhor dessa época é, sem 
dúvida, quando o balanço re-
gistra um saldo positivo para o 
mercado, com resultados que 
consolidam o nosso trabalho e 
nos dão novo ânimo para mais 
uma jornada. 

Para o CRECISP, 2012 foi um 
ano bastante produtivo e tive-
mos a oportunidade de recep-
cionar 12.511 novos corretores 
em nossos quadros, o que nos 
honra e, ao mesmo tempo, au-
menta nossa responsabilidade, 
enquanto órgão fiscalizador da 
profissão. 

Fechamos o mês de dezem-
bro com mais de 127 mil inscri-
tos, uma marca surpreendente 

que nos coloca com uma repre-
sentatividade significativa em 
relação ao total de profissionais 
de todo o País. Os corretores de 
imóveis paulistas se voltam ago-
ra para a capacitação, empe-
nhados em reciclar seus conhe-
cimentos, em aprimorar seus 
estudos sobre as mais diversas 
áreas relacionadas ao setor. 

Além disso, contamos com 
um contingente de profissionais 
vindos de outros segmentos, in-
cluindo os mais diversos cam-
pos, como Medicina, Turismo, 
Odontologia, Jornalismo, Agro-
nomia, Engenharia, Letras, etc. 
A corretagem de imóveis está se 
tornando uma opção dinâmica, 
rentável e motivante para públi-
cos jovens e adultos de todas as 
idades. 

A média de escolaridade 
também cresceu e atualmente, 
cerca de 70% dos novos corre-
tores têm ensino superior. Além 
disso, a profissão está desper-
tando o interesse do sexo femi-
nino. As mulheres já participam 
com cerca de 30% das novas 
inscrições. 

Para o presidente do Conse-
lho, José Augusto Viana Neto, o 
objetivo é oferecer uma entida-
de solícita e organizada, fazendo 
com que os inscritos recebam o 

apoio necessário para a mora-
lização do mercado e a atuação 
ética dos profissionais. 

Viana também comentou que 
acredita em uma geração futura 
onde a vocação para a profis-
são possa se tornar crescente. 
“O segmento imobiliário tem se 
mostrado uma opção para bons 
negócios. Com isso, cada vez 
mais famílias estão fazendo da 
atividade o seu sustento, o que 
acaba sendo um exemplo para 
filhos e netos desses profissio-
nais.” 

Na retrospectiva de 2012, 
também foi marcante a atuação 
do Departamento de Fiscaliza-
ção do CRECISP, com a inten-
sificação das blitzes em todo o 
Estado, a contratação e treina-
mentos de novos agentes e a 
utilização da tecnologia como 
ferramenta para agilizar o tra-
balho das equipes. Escritórios 
foram lacrados e pseudocorre-
tores foram autuados, coibindo 
o exercício ilegal da profissão e 
dando credibilidade à categoria 
perante a sociedade. 

Desenvolvemos, ainda, um 
importante trabalho em parceria 
com o Tribunal Regional Federal 
de São Paulo (TRF3), promoven-
do mutirões de conciliação para 
solucionar pendências entre o 

CRECISP e os inscritos. 
Foram realizadas 1.347 audi-

ências na Capital e em diversas 
cidades do Estado ao longo do 
ano, resultando em 879 acordos 
firmados, o que representa cer-
ca de 67% do total de corretores 
que compareceram às audiên-
cias. 

A parceria com a Justiça per-
mitiu que se evitasse um acú-
mulo de ações de execução nos 
tribunais, dando maior celerida-
de a essas questões e regulari-
zando a vida financeira dos pro-
fissionais junto à entidade. 

Segundo Viana, o CRECISP 
dará continuidade a esses mu-
tirões em 2013, a fim de evitar 
a sobrecarga de processos pen-
dentes na Justiça, além de rein-
tegrar o corretor à sua atividade 
de maneira mais rápida. 

No que diz respeito aos cola-
boradores, o Conselho também 
está promovendo reciclagens 
e treinamentos a seus funcio-
nários, capacitando-os para a 
excelência no atendimento aos 
corretores. “Estamos cientes 
de que se quisermos crescer e 
solidificar a categoria em todo o 
País, temos que desenvolver um 
trabalho contínuo de aperfeiço-
amento em todos os sentidos”, 
comentou Viana. ■
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PREVEnIR para não remediar

Nas últimas décadas vi-
mos alguns países se-
rem vítimas de aten-

tados bárbaros, que chocaram o 
mundo. O mais audacioso e im-
pressionante deles foi o ataque 
que ocorreu no início deste sé-
culo, às torres gêmeas de Nova 
York. De uma hora para outra, 
dois ícones norte-americanos 
foram brutalmente invadidos por 
aviões sequestrados por terroris-
tas, vitimando milhares de pesso-
as. No mesmo dia, a sede do po-
der militar, nas proximidades de 
Washington, também foi atacada. 
Esses atos, realizados em 11 de 
setembro de 2001, mudaram a 
cara do terror internacional. 

Felizmente o Brasil não tem 
sido vítima de terrorismo. E espe-
ramos continuar assim por mui-
tos e muitos anos. Mas isso não 
significa que estamos imunes a 
esse fenômeno, que tem feito víti-
mas em diversas partes do mun-
do. Não é pessimismo achar que 
um dia poderemos estar na mira 
de um “homem-bomba”. Mas 
já não podemos ignorar o tema 
e acreditar que estamos salvos. 
Precisamos nos precaver. Já não 
bastam resoluções, convenções 
que constituem o regime norma-
tivo internacional. Precisamos de 
Leis que tipifiquem e punam es-
pecificamente esses crimes. 

Como deputado federal, pas-
sei os últimos anos avaliando o 

que poderia ser feito em defesa 
dos interesses maiores da nação 
brasileira.  Foi então quando de-
cidi apresentar um Projeto de Lei 
que tipifique os crimes de terro-
rismo no Brasil. Esse projeto foi 
apresentado no segundo semes-
tre de 2012 e está em votação na 
Câmara dos Deputados. 

Acredito que precisamos ter 
uma legislação específica para 
punir de maneira criteriosa os 
crimes de terrorismo cometidos 
em território brasileiro, entre 
eles os que busquem obter recur-
sos para financiar a prática ou a 
preparação de atos terroristas. A 
proposta apresentada ainda pre-
vê pena de reclusão também para 
aquele que fornecer ou oferecer 
armas para um grupo terrorista 
ou participar da prática de um ato 
terrorista.

Em 2011, tive a oportunidade 
de passar sete meses em Lon-
dres. Fui designado pela prefeitu-
ra de São Paulo como secretário 
de Grandes Eventos. Acompanhei 
de perto como a capital inglesa 
se preparava para receber os Jo-
gos Olímpicos de 2012. Durante 
minha estada, percebi a enorme 
preocupação dos organizadores 
com a segurança e todo o aparato 
montado para garantir que, espe-
cialmente naquele período, ne-
nhum ataque terrorista pudesse 
ameaçar a realização do evento. 

A praticamente dias de sermos 
sede de uma Copa do Mundo e, a 
poucos anos de realizamos em 
território nacional os próximos 

Jogos Olímpicos, acredito que, 
como decorrência da visibilidade 
internacional, que esses eventos 
trarão para nosso país, estare-
mos ainda mais vulneráveis ao 
risco de sermos alvo de ataques 
terroristas. E eles não precisam 
ser dirigidos somente contra o 
Estado brasileiro. Mas podem 
ter como alvo um atleta de outra 
nação, afinal, teremos por aqui 
pessoas de todos os continentes. 
Vamos punir como se a Lei de Se-
gurança Nacional não prevê esse 
tipo de crime?

Sabemos que ter uma legis-
lação específica para crimes de 
terrorismo não é tudo. Mas de-
monstra nossa preocupação em 
apresentar solução na tentativa 
de eliminar problemas futuros.

Desde 1963 a comunidade in-

ternacional vem elaborando ins-
trumentos legais universais para 
prevenir e combater o terroris-
mo. São protocolos, convenções 
e resoluções que constituem o 
regime normativo internacional 
de combate a essa atividade cri-
minosa tão danosa à paz social e 
ao convívio pacífico dos povos. O 
Brasil, como membro da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
já ratificou alguns atos interna-
cionais sobre terrorismo. Mas só 
isso já não basta a um País que 
será “vitrine” mundial nos próxi-
mos anos. ■

SERVIDOR PÚBLICO

Por: Walter Feldman*

*Walter Feldman 
Deputado federal pelo PSDB-SP e 

médico; foi secretário de Subprefeitu-
ras e secretário de Esportes e Lazer da 
cidade de São Paulo.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente - Prefeito de Ilhabela – Antonio Luiz Colucci
Vice-Presidente - Prefeito de Itu – Antonio Luiz Carvalho Gomes (Tuíze)
1º Secretário - Prefeito de Morungaba – José Roberto Zem (Beto Zem)
2º Secretário - Prefeito de Embu das Artes – Francisco Nascimento de Brito 
1º Tesoureiro - Prefeito de São Bento do Sapucaí – Ildefonso Mendes Neto 
2º Tesoureiro - Prefeito de Pereira Barreto – Arnaldo Shigueyuki Enomoto 
 CONSELHO FISCAL
Prefeito de Poá – Francisco Pereira de Sousa (Testinha) 
Prefeito de Socorro – André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Prefeito de Ibirá – Nivaldo Domingos Negrão (Biscoito) 
Prefeito de Bertioga – José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito de São Roque – Daniel de Oliveira Costa
Prefeito de Caconde – Luciano de Almeida Semensato 

Colucci sucede Herculano e Aprecesp 
continua em ritmo crescente

No último dia 17, no audi-
tório Paulo Kobayashi, 
da Assembleia Legis-

lativa, a nova diretoria da APRE-
CESP – Associação dos prefeitos 
das cidades estâncias do Estado 
de São Paulo, foi eleita e empos-
sada, perante um público de re-
presentantes do trade turístico e 
prefeitos interessados de 45 mu-
nicípios estâncias paulistas.  

Antonio Luiz Colucci assu-
me, pela 2ª vez, a presidência da 
entidade, sucedendo Herculano 

Passos Júnior e garantindo, a 
continuidade da boa administra-
ção que ambos dividem na insti-
tuição. Em sua fala, o presiden-
te confirmou o andamento dos 
projetos, dando ênfase à qualifi-
cação profissional de servidores 
municipais, fruto de um convênio 
firmado com a USP.  Promoverá, 
também, a atualização dos meios 
de comunicação digital, com vis-
tas a facilitar a troca de informa-
ções, tanto com o turista quanto 
com os gestores municipais.

Deputado federal Márcio França, Secretário de Gestão, Davi Zaia, Secretário de 
turismo, Cláudio Valverde, prefeito municipal Antonio Luis Carvalho, prefeito de Itu e 
vice-presidente da Aprecesp, ex-presidente Herculano Passos Jr., presidente 
empossado e prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci e o deputado João Caramez, 
presidente da Frente Parlamentar dos Municípios de Interesse Turístico.

A Associação inicia o novo ano 
com a participação em uma tra-
dicional feira Internacional de 
Turismo em Lisboa - a BTL (Bol-
sa de Turismo de Lisboa), que se 
realizará no final de fevereiro.

A APRECESP é uma entida-
de privada e sem fins lucrativos 
criada em 1985, que atua em prol 
do desenvolvimento do turismo 
em 67 cidades estâncias no Esta-
do de São Paulo. Por seus atra-
tivos e por receberem visitantes 
durante todo o ano, os municípios 
estâncias obtêm verbas específi-
cas para investimentos em infra 
estrutura turística, repassados 
pelo Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade) , vinculado à Secretaria de 
Turismo do Estado de S. Paulo. 

A cerimônia contou com a 
presença dos deputados estadu-
ais Alcides Amazonas, Antonio de 
Souza Ramalho, Beto Trícoli, Ed 
Thomaz, Edmir Chedid, João Ca-
ramez, José Eduardo de Moraes 
Bourroul, Major Olímpio, Orlan-
do Bolçone, Osvaldo Vergínio e 
da deputada estadual Rita Pas-
sos, do deputado federal, Márcio 
França, da coordenadora de tu-
rismo do DADE, Elizabeth Correa, 
do Secretário Estadual da Gestão 
Pública, Davi Zaia e do Secretá-
rio Estadual de Turismo, Cláudio 
Valverde, representando o gover-
nador Geraldo Alckmin. ■
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Chega de caçar inocentes 
para culpá-los de coisas 
que acontecem em sua 

vida, chega de procurar gente 

para indicar como responsáveis 
pelas negligências que teve em 
sua vida.   Você é a única pessoa 
responsável por tudo em sua vida, 
tenha coragem de aceitar isto, ou 
o mundo não terá pessoas sufi-
cientes para você acusar.

Não importa onde falhou, não 
importa onde parou, não importa 
o que sentiu; a falta de coragem 
de assumir o leme de sua vida 
com a responsabilidade necessá-
ria foi o que causou seu descon-
tentamento e não o seu chefe; o 
seu marido; a sua esposa; um fa-
miliar ou uma amizade. Seja uma 
pessoa atenta com sua vida, pare 
de trabalhar para evitar aqui-
lo que não quer e trabalhe para 
conseguir aquilo que realmente 

quer. Quem leva um casamento 
no “vai-da-valsa”, vai assistir o 
casamento desabar; quem leva 
um emprego na base de ver o dia 
do pagamento chegar, vai ver seu 
emprego desabar; quem não tem 
compromisso com o que quer, vai 
experimentar o que não quer.

“Larga-mão” de ser carente, 
este tempo já passou, estamos 
numa era de pessoas com cora-
gem de lutar pela vida e não no 
tempo de pessoas que adoram se 
lamentar pela vida. Balança para 
lá, balança para cá e nada acon-
tece porque a pessoa fica às es-
preitas, querendo vender razão 
através da socialização da culpa 
de terceiros. A culpa é sua, a cul-
pa é sua e sua...

Ações impensadas; relâmpa-
gos emocionais não planejados; 
jogou fora a água do banho com 
o bebê junto e agora reclama. 
Ao invés de reclamar, mude de 
atitude, mude de procedimento, 
ao invés de procurar quem cul-
par, procure alguém que possa 
lhe ajudar, o esforço é o mesmo. 
Quem assume a responsabilidade 
pela sua própria vida sofre me-
nos; tem uma recuperação mais 
ágil; depende menos de terceiros 
e logo estará numa situação pri-
vilegiada diante daquilo que de-
seja. ■

Por ter participado de mais 
de uma dezena de ges-
tões municipais, com 12 

prefeitos, imagino como estão os 
que assumiram seus mandatos no 
último dia PRIMEIRO. Será que já 
estão com suas equipes formadas 
para ajudá-los nessa grandiosa 
missão?

Se já exerceram o cargo em ou-
tros períodos, certamente estão 
surpresos com tantas mudanças 
na legislação estadual e principal-
mente federal e até no comporta-
mento social dos seus munícipes. 
Surpresos ainda com as dezenas 
de novas competências repassadas 
aos municípios sem absolutamente 
nenhuma compensação. Daí nossa 
pergunta: a sua equipe já foi mon-
tada e está capacitada para ajudá-
lo a entender tantas mudanças? E 
normalmente, de imediato, a de-
manda da comunidade em busca 
de respostas começa a aumentar 
sem tempo mesmo para a organi-
zação da nova administração.

Mas as respostas à comunidade 
somente serão possíveis - no caso 

municipal - se o funcionamento 
das Prefeituras se der numa es-
trutura preparada para esse fim, 
com técnicos especializados ou 
funcionários dispostos a contribuir 
para o sucesso do desafio. Os Pre-
feitos precisam dessas pessoas. 
Para tanto, treinamento, ações de 
capacitação, incentivo e respeito 
pelas limitações serão fundamen-
tais para a formação da equipe e 
mais até, de seguidores da filosofia 
de governo do gestor. E será essa 
equipe que vai ajudar na vigilância 
da legalidade das propostas, da 
eficácia da operacionalização das 
ações, do cronograma dos com-
promissos políticos, financeiros e 
sociais e principalmente dos pos-
síveis equívocos nas decisões. E a 
história tem provado em todos os 
setores, não somente político, com 
exemplos de sucesso quando as 
ações e gestões são em equipe.

Em todas as vezes que partici-
pei de mudanças de administra-
ção, embora funcionária de carrei-
ra, sempre me solidarizava com os 
que não tinham minha condição, 

pela preocupação da continuidade 
ou não na prestação dos seus ser-
viços. E vi muitas vezes, com pe-
sar, por questões políticas, muitos 
funcionários que haviam se espe-
cializado em assuntos específicos 
e que poderiam contribuir muito, 
não serem aproveitados. Daí a im-
portância da busca no quadro efe-
tivo ou não de funcionários capaci-
tados e com perfis de profissionais 
mais que políticos para o exercício 
das funções de determinadas áre-
as. Situação vantajosa para a nova 
gestão.

Para os prefeitos que estão no 
cargo pela primeira vez, mesmo 
que tenham exercido cargos de ve-
reador, vice-prefeito ou até mesmo 
de técnico ou assessor municipal a 
situação não é tão diferente. Não 
tenho dúvidas que serão bem su-
cedidos porque certamente a dis-
posição é que os levou a essa posi-
ção. Mas, além do aprendizado que 
terão na busca do conhecimento 
de tantas Leis, da situação real da 
sua prefeitura, terá a grande tare-
fa de conviver com todas as novas 

situações, inclusive com a nova 
legislação em vigor sobre comu-
nicação, com perguntas da comu-
nidade, que muitas vezes, até por 
desconhecimento das pessoas,  ou 
até quando a  administração este-
ja preparada para tanto, não tem 
respostas. E elas serão dadas em 
tempo menor se uma equipe esti-
ver atenta para acolhê-las com se-
riedade e verdade e oferecê-las ao 
prefeito quando forem solicitadas.

Mas, em ambos os casos as di-
ficuldades serão menores se acei-
tarem a premissa de que nenhum 
gestor é obrigado a dominar todas 
as áreas do conhecimento humano 
e procurar ajuda e colaboração.

Sucesso, realizações e felicida-
de pessoal para todos. ■

Tome um grupo de cem 
brasileiros entre 15 e 64 
anos. Desses, apenas 26% 

dominam plenamente o uso da lín-
gua portuguesa – capazes de ler e 
interpretar textos mais complexos 
– e a realização de cálculos ma-
temáticos básicos. O restante do 
grupo se divide entre aqueles que 
possuem conhecimentos básicos 
(47%), rudimentares (21%) e anal-
fabetos (6%). A preocupante cons-
tatação do baixo percentual de bra-
sileiros plenamente aptos surge do 
Indicador de Analfabetismo Funcio-
nal (Inaf), publicado pelo Instituto 
Paulo Montenegro e pela ONG Ação 
Educativa.

De acordo com os técnicos que 
coordenaram a pesquisa, apenas 
quem tem o pleno domínio dessas 
duas habilidades atende a condição 
imprescindível para a inserção ple-

S u p e r a n d o  a  m é d i a
na na sociedade letrada. Ou seja, 
da população brasileira, nada me-
nos do que 145 milhões de pesso-
as não têm condições de participar 
como cidadãos ativos. Isso porque a 
falta da educação básica é o motor 
de um círculo vicioso de exclusão 
social e baixa qualificação profis-
sional. Somente quem está preso 
nele sabe o quão frustrante é a vida 
de um analfabeto. Os outros podem 
apenas imaginar...

Nos últimos 15 anos, o CIEE fez 
parte da história de vida de 52 mil 
brasileiros que conseguiram entrar 
para aquele grupo dos alfabetiza-
dos, beneficiados pelo Programa 
de Alfabetização e Suplência Gra-
tuita para Adultos – iniciativa que 
integra a ampla série de ações de 
assistência social, de cunho edu-
cacional e formação integral, de-
senvolvida pela instituição. Aliás, 
na última quarta-feira, realizou a 
última formatura de 2012, quando 

diplomou mais uma nova turma 
de alunos dos cursos de alfabe-
tização e suplência dos ensinos 
fundamental e médio, na capital 
paulista. Desse seleto grupo vem 
a história de Aparecido Andrade da 
Silva, de 38 anos, que perdeu o pai 
cedo e a mãe não podia sustentar 
sozinha seus sete irmãos: teve de 
abrir mão da escola para garantir o 
sustento da casa. Migrante em São 
Paulo, somente notou o que estava 
perdendo por não saber ler e nem 
escrever quando certa vez, desem-
pregado, acertou todos os detalhes 
com um encarregado para assumir 
um trabalho em Barueri. Apenas ao 
chegar lá descobriu que parte do 
processo de admissão consistia no 
preenchimento de uma ficha. Atu-
almente cursa o 2º e 3º ano do en-
sino fundamental no programa do 
CIEE e diz ter força de vontade de 
seguir até o fim do ensino médio.

Como se percebe, trata-se de 

pessoas que, mesmo com vontade 
de mudar de vida, não conseguem 
combater as desigualdades sociais 
por já sair em desvantagem até 
mesmo quando buscam uma vaga 
de menor qualificação no mercado 
de trabalho. Para elas, a experiên-
cia mostra, muitas vezes um apoio 
adicional basta para que comecem 
a trilhar o caminho do conhecimen-
to e alimentar esperança de um fu-
turo melhor. ■

ARTIGOS

Prefeito e Prefeita:
Você já formou a sua equipe?

Dalva Christofoletti Paes da Silva
dalva@ceame.com.br
dalva@apaulista.org.br
site: www.ceame.com.br

Por: Cesar Romão*

tudo na vida é responsabilidade Sua

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br

Por: Luiz Gonzaga Bertelli*

* Luiz Gonzaga Bertelli 
Presidente Executivo do Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), pre-
sidente  da Academia Paulista de Histó-
ria (APH) e vice-presidente da ACSP.
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No final de outubro o Senado aprovou projeto de 
lei que inclui esses delitos ao Código

Por: Juliana Franco

dELIt OS  C IBERnÉtIC OS
nO CÓdIGO PEnAL

Por dia, 77 mil usuários 
brasileiros são vítimas 
de crimes virtuais, in-

vasões em redes sociais e men-
sagens de phishing (forma de 
fraude eletrônica, caracterizada 
por tentativas de adquirir dados 
pessoais de diversos tipos como 
senhas, números de cartões de 
crédito, entre outros). Os dados 
foram divulgados em junho des-
te ano, pela Norton, empresa 
especializada em antivírus. Ao 
todo, 80% dos usuários adultos 
da rede já foram vítimas este 
ano de algum tipo de ataque e o 
custo do crime cibernético anu-
al no País alcançou o valor de 
R$ 104,8 bilhões, de acordo com 
o levantamento.

“Com a explosão da internet 
comercial, a partir de 1995, o ín-
dice de crimes virtuais crescem 
anualmente. A internet é uma 
ferramenta fantástica, mas in-
felizmente acabou sendo usada 
de forma ilícita. Consequente-
mente ocasionou uma série de 
problemas”, revela o advogado 
especialista em Direito da Infor-
mática e T.I., Paulo Sá Elias.

A boa notícia é que invadir 
computadores, violar dados 
pessoais de internautas e der-
rubar sites estão mais perto de 
se tornarem condutas crimino-
sas, passíveis de prisão. O Sena-
do aprovou no dia 31 de outubro 
deste ano, o projeto de lei que 
inclui delitos cibernéticos no 
Código Penal (PLC 32/12). Como 
os senadores fizeram mudanças 
no texto, a proposta agora volta 
para a análise da Câmara dos 
Deputados.

Segundo Elias, que é mem-
bro da Comissão Especial de 
Informática Jurídica da OAB-SP, 
o crime contra a honra, a inva-
são de privacidade e as ques-
tões que envolvem ambiente de 
trabalho são tangenciados pela 
rede e o reflexo está no Fórum. 
É grande o número de proces-
sos que envolvem a internet. 
“O velho crime contra a honra 
é o mais comum. São casos de 
marido ou esposa traídos, divul-
gação de imagens de natureza 

confidencial ou íntima, difama-
ção, injúrias, entre outros”.

Em 2008, havia cerca de 17 
mil decisões judiciais definidas 
envolvendo questões relacio-
nadas ao ambiente da internet. 
Dois anos depois, o índice sal-
tou para 30 mil. A mesma pes-
quisa da Norton (que entrevis-
tou cerca de 19 mil pessoas em 
24 países), mostra que 78% das 
vítimas de crimes off-line e on-
line afirmam que o crime ciber-
nético é tão preocupante quanto 
o do mundo físico – 69% o con-
sidera igualmente revoltante. 
Aliás, os virtuais parecem estar 
mais comuns do que os do mun-
do físico. Entre os entrevistados 
brasileiros, 59% foram vítimas 
de crimes online e 19% de cri-
mes off-line.

Diante dos avanços de cri-
mes desta natureza, e bom es-
tar ciente que criar perfis em 
redes sociais e contas de e-
mails falsos pode se tornar cri-
mes passíveis de detenção de 
seis a dois anos. E se esse perfil 
causar prejuízos a terceiros, a 
pena poderá sofrer aumento de 
um terço. Esta medida integra o 
conjunto de proposta de aperfei-
çoamento do Código Penal, que 
esta sobe analise de juristas em 
Brasília (DF).

De acordo com o projeto de 
lei aprovado no Senado e redi-
gido pelo deputado Paulo Tei-
xeira (PT-SP), as condutas mais 
danosas – como ter acesso a e-
mails e informações sigilosas – 
terão pena de três meses a dois 
anos de prisão, além de mul-
ta. A pena será a mesma para 
quem vender ou divulgar gratui-
tamente esse material.

Para o relator do projeto na 
Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação 
e Informática (CCT), Eduardo 
Braga (PMDB-AM), a iniciativa 
é inovadora e tipifica um crime 
cada vez mais comum na socie-
dade, que preocupa milhares de 
brasileiros. Estima-se que em 
2011, as instituições financeiras 
tiveram prejuízos da ordem de 
R$ 2 bilhões com delitos ciber-
néticos.

MUNDO CORPORATIVO
No mundo corporativo, o cri-

me virtual também está presen-
te. O advogado Elias revela que, 
depois das acusações de calú-
nia e difamação online, as prin-
cipais ações do chamado Direito 
Eletrônico no Judiciário tratam 
de invasões de sistemas e va-
zamentos de informações – dois 
tipos de ilícitos sem tipificação 
específica na legislação penal 
brasileira – e o abuso do poder 
dos empregadores, que fisca-
lizam os empregados de forma 
errônea.

“O empregador tem o po-
der disciplinar que o permite 
monitorar os dispositivos de 
tecnologias que foram coloca-
dos à disposição do empregado 
para que possa trabalhar. Mas, 
o empregador deve solicitar 
permissão ao empregado para 
a coleta dessas informações, 
informando-lhe a respeito das 
características do tratamento 
das mesmas e atendendo-lhe 
quando solicitar conhecer quais 
dados pessoais foram coletados 
e armazenados a seu respeito”, 
explica Elias.

Segundo o especialista, a au-
todeterminação informativa ga-
rante ao indivíduo, não apenas a 
proteção contra a utilização dos 
seus dados pessoais, bem como 
o direito em autorizar a utiliza-
ção e divulgação dos dados que 
lhe dizem respeito. A autode-
terminação informativa não visa 
somente a proteção de dados 
necessariamente íntimos.

Até mesmo quando os em-
pregados consultam seus e-
mails privativos valendo-se dos 
recursos de informática e tele-
mática colocados a disposição 
para o exercício de suas funções 
na empresa, há possibilidade 
técnica de monitoramento inva-
sivo, que não está legitimado pe-
los poderes diretivo regulamen-
tar e disciplinar do empregador. 
A jurisprudência dominante no 
Brasil autoriza o monitoramen-
to de e-mails corporativos.

Dentro do ambiente corpo-
rativo, as redes sociais também 
precisam de cuidados – mesmo 

quando liberadas. O advogado 
especialista em Direito Eleitoral 
e Direito do Consumidor, Arthur 
Rollo, explica que o usuário deve 
definir a finalidade da página na 
rede social: se será para uso 
pessoal ou profissional. “Não 
é bom misturar trabalho com 
questões pessoais. E mesmo 
quando o objetivo é profissional, 
há possibilidade de amigos lhe 
marcarem em publicações não 
adequadas. Por isto, as dicas 
são: não adicionar chefe e cole-
gas de trabalho, criar um perfil 
fechado para amigos e filtrar os 
amigos que farão parte da rede”, 
explica Rollo, que ainda acres-
centa: “a partir do momento que 
é público, a informação pode ser 
usada para qualquer finalidade. 
Já vi questões trabalhistas que 
resultaram em demissões devi-
do ao mau uso do Facebook, por 
exemplo,”.

DIREITO ELEITORAL
Rollo revela que a legislação 

prevê a propaganda eleitoral na 
rede – é permitida a postagem 
de vídeos no Youtube, a utili-
zação do Facebook, Twitter e 
blogs, sem ofensas aos adver-
sários.  “A propaganda eleitoral 
não pode ser feita por meio de 
spam, de forma anônima ou vei-
culada em site de pessoa jurídi-
ca”, adverte o advogado.

CÓDIGO PENAL
O projeto de lei havia sido 

aprovado pela CCT do Senado 
em agosto, mas só agora foi 
votada em Plenário porque não 
havia consenso. A falta de con-
senso tinha mais a ver com a 
forma do que com o conteúdo. 
Os senadores reconheciam a 
necessidade de se incluírem no 
Código Penal os crimes ciber-
néticos, mas alguns defendiam 
que a mudança na lei deveria 
ser por meio do projeto de mo-
dernização do Código Penal, 
que esta em analise no Senado, 
e não por meio de um projeto de 
lei separado.

A preocupação dos membros 
da comissão especial que anali-
sa a proposta do novo Código e 
que, com a votação de projetos 
isolados, a proposta de reforma 
fique esvaziada. ■

Crimes virtuais mais Comuns
< Calúnia e difamações;
< Pornografia infantil (pedofilia) ou não autorizada;
< Uso indevido da imagem e do som;
< Cyberbullying;
< Roubo de identidade, criação de perfis falsos;
< Discriminação e intolerâncias (étnicas, religiosas, orientação sexual e gênero);
< Crimes industriais (divulgação de informações secretas ou que dizem respeito 
     somente aos colaboradores da empresa).

ATITUDE
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O Poder Legislativo pas-
sa por uma crise de 
legitimidade. Cidadãos 

se distanciam do parlamento e 
não o compreendem como are-
na capaz de impactar positiva-
mente suas vidas. Tal descren-
ça termina por enfraquecer a 
Democracia, e no caso das Câ-
maras Municipais afasta a so-
ciedade de seu canal de repre-
sentação mais próximo.

Com base nessa realidade 
a Escola do Parlamento da Câ-
mara Municipal de São Paulo, a 
Escola de Artes e Ciências Hu-
manas da Universidade de São 
Paulo (EACH-USP) e a União 
dos Vereadores do Estado de 
São Paulo (UVESP) organizaram 
o II Prêmio de Boas Práticas Le-
gislativas, com o objetivo de va-
lorizar e disseminar boas reali-
zações de vereadores paulistas.

As categorias foram dividi-
das em: excelência no processo 
legislativo (individual) e gestão 
legislativa (Câmara de Vereado-
res). Foram premiados apenas 
projetos e iniciativas de autoria 

dos vereadores em exercício de 
mandato em qualquer um dos 
municípios do Estado de São 
Paulo. Nesta edição do prêmio 
recebemos 30 inscrições para a 
categoria excelência e 20 para a 
de gestão legislativa

Categoria: Gestão Legislativa
A categoria gestão legislativa 

visa premiar ideias capazes de 
atestar o respeito a princípios 
constitucionais da Administra-
ção Pública;  como a eficiência, 
a moralidade, a legalidade, a im-

pessoalidade e 
a publicidade, 
e/ou a adoção 
de diretrizes 
da gestão pú-
blica contem-
porânea do 
Poder legis-
lativo: orien-
tação para 
r e s u l t a d o s , 
m o d e r n i z a -
ção da gestão, 
controle social, 
valorização do 
funcionário e 
foco no cida-
dão. 

Os premiados nesta catego-
ria foram:

Vereador Luiz Herinque Viot-
to “Macetão”, da cidade de Ja-
les, pela Regulação de Compras 
com Dispensa de Licitação na 
Câmara Municipal;

Vereador Rosaldo Proença 
Pereira, da cidade de Parana-
panema, pela criação da lei de 
Combate a Ociosidade Física no 
Prédio Legislativo;

Mesa Dire-
tora da CMSP 
por instituir a 
Ouvidoria da 
Câmara Mu-
nicipal de São 
Paulo.

Categoria: 
Excelência no 
Processo Le-
gislativo

A categoria 
excelência no 
processo le-
gislativo visa 
os projetos, já 
sancionados, 
de iniciativa 

dos vereadores, sejam avalia-
dos em seus méritos. O prêmio 
foi concedido com base em uma 
criteriosa análise do quanto a 
decorrente lei municipal efeti-
vamente impactou e encontrou 

os resultados desejados no co-
tidiano da sociedade local.

Os premiados nesta catego-
ria foram:

Vereador Joaquim da Dele-
gacia, da cidade de Penápolis, 
pela lei que 
institui o con-
curso anual de 
redação Jovem 
do Futuro en-
tre os alunos 
da rede pública 
e particular de 
ensino.

V e r e a d o r 
Floriano Pesa-
ro, da cidade de 
São Paulo, pela 
Lei de Política 
Municipal de 
Prevenção ao 
Trabalho Infan-
til.

Vereador Luis Henrique Votto 
“Macetão”, da cidade de Jales, 
pela Lei de Política Antibullying 
Municipal.

Vereador Luis Antonio de 
Moraes “Maguila”, da cidade de 
Porto Ferreira, pela criação da 
Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa.
Essas Leis são exemplos 

práticos e importantes, que os 
Vereadores que iniciam seus 
mandatos neste ano de 2013 
podem apresentar em seus mu-

nicípios. Parabéns a todos e es-
peramos que mais Vereadores 
se inscrevam no III Prêmio de 
Boas Práticas Legislativas, que 
já se tornou um marco, por ser 
um dos poucos, se não o único 
prêmio que visa valorizar o Po-
der Legislativo no Brasil. ■

Por: Roberto Eduardo Lamari

ATITUDE

Com parceria que deu certo, a União de Vereadores do 
Estado de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo, 
comandaram o II Prêmio de Boas Práticas Legislativas.

Maguila

Macetão

Joaquim da Delegacia
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EVENTOS

LEGENDAS
01 - Júlio Themes, diretor de fomen-
to da agência Desenvolve SP, onde 
existem projetos financeiros para 
alavancar o desenvolvimento nos 
municípios.
02 - Antonio Teixeira, diretor do Ban-
co do Povo. Já presente na grande 
maioria dos municípios paulistas.
03 - Maria Fernandes, prefeita de 
Américo de Campos
04 - Marcelo Valdrighi, vice-prefeito 
eleito de Conchas, com o presidente 
da Uvesp.
05 - Gabriel Melo, prefeito de Nupo-
ranga.
06 - Toninho Collucci, reeleito prefeito 

11

14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

de Ilhabela.
07 - Guto Zaneti,vereador de Olimpia 
e diretor da Uvesp com o prefeito 
Waldomiro Lopes, de São José do Rio 
Preto.
08 - Clodomiro Toledo, prefeito eleito 
de Santo Antonio do Pinhal.
09 - Professor Mário Beni, presença 
no projeto dos “Municípios de Interes-
se Turístico”.
10 - Dorceli Pinheiro, prefeita de 
Novais
11 - Marco Pellegrini e Linamara 
Rizzo Batistella, adjunto e titular da 
Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, em Cotia.
12 - Flávia Mendes Gomes, prefeita 

eleita de Orlândia.  A cidade renovou 
toda a Câmara Municipal.
13 - Mário Hiroshi Yamashita, prefeito 
de Lavínia, foi recebido pelo secretá-
rio Edson Aparecido e pediu apoio à 
infra-estrutura municipal.
14 - Neusa Lopes, prefeita de Nova 
Independência.
15 - Marco Antonio Ferreira, prefeito 
de Patrocínio Paulista.
16 - Ana Lúcia, prefeita de Vitória 
Brasil.a
17 - Prefeito Antonio Oliveira (Urupês)
18 - Cassio Cunha, prefeito de Santa 
Rosa do Viterbo.
19 - Luis Mário Machado e Silvia 
Melo, diretores da Uvesp, com Je-

fferson Oliveira, chefe de gabinete da 
Secretaria de Esportes do Estado de 
São Paulo, em Paraguaçu Paulista.
20 - Thiago Brigaro, prefeito de Ibira-
rema.
21 - Prefeitos Virgílio do Amaral 
(Borborema), Florivaldo Antonio Fio-
rentino (Ibitinga), Júlio César Marinho 
(Itápolis).
22 - Alaor Dias, prefeito de Santo 
Anastácio.
23 - José Luis Pedrão acompanha 
atento o desenvolvimento turístico do 
pequeno município de Cedral, na re-
gião de Rio Preto. Os fins de semana 
são procurados pelos turístas que se 
hospedam nas chácaras da cidade.

12 13
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FUTURO

Secretaria da Educação amplia
Empreendedorismo no Ensino Público

Os bons resultados na 
educação paulista obti-
dos com a implantação 

dos conteúdos de empreende-
dorismo são comemorados pela 
Frente Parlamentar da Assem-
bleia Legislativa.

O deputado Itamar Borges 
que é presidente da Frente Par-
lamentar do Empreendedoris-
mo da Assembleia Legislativa 
obteve do secretário Herman 
Voorwald, da Educação, infor-
mações otimistas para implan-
tação, ainda maior, do programa 
de educação empreendedora na 
rede pública estadual. 

Em audiência, na qual com-
pareceu, também, o secretário 
adjunto, professor Palma, o ti-
tular apresentou os primeiros 
resultados do programa propos-
to pela Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, garantindo 
o enfrentamento dos desafios 
para os próximos anos na área 
educacional.

No ensino fundamental es-

tão sendo capacitados 2.700 
professores das 91 Diretorias 
Regionais, com a metodologia 
do Sebrae. No ensino Médio nas 
escolas de tempo integral, por 
meio da Resolução SE 47, de 
27/4/2012 foi criado o Grupo de 
Trabalho para elaborar o Plano 
Estadual de Educação Empre-
endedora. Ele já está sendo im-
plantado. 

O objetivo é a inclusão de 
conteúdos programáticos sobre 
empreendedorismo, na matriz 
curricular das escolas de en-
sino médio de período integral. 
Duas disciplinas foram criadas, 
25 professores foram treinados 
e estão sendo realizados os pro-
jetos pilotos em 22 escolas.  

O Secretário informou que  o 
plano de trabalho com as novas 
metas para 2013, já está formu-
lado, e que o programa seguirá 
com o objetivo de disponibilizar 
educação empreendedora para 
o maior número de alunos pos-
sível. 

ESPAÇO GLOBAL
A Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo possui 5,3 
mil escolas, 230 mil professo-
res, 59 mil servidores, quatro 
milhões de alunos no ensino 
fundamental, médio e técnico.  
A inclusão da educação empre-
endedora no ensino formal é 
uma das principais estratégias 
da Secretaria para as escolas 
em tempo integral. Esse modelo 
de ensino já é adotado nos pa-
íses mais empreendedores do 
mundo e está em crescimento 
na maior parte dos países euro-
peus. A educação para o empre-
endedorismo é explicitamente 
reconhecida nos programas de 
ensino primário de dois terços 
dos países. 

O deputado Itamar Borges, 
que foi prefeito de Santa Fé do 
Sul, foi premiado pelo Sebrae 
exatamente pela inclusão do 
empreendedorismo nas escolas 

do município premiado pelo Se-
brae.

Os projetos: “Jovem Empre-
endedor” e “Negócio se aprende 
na Escola”, tornaram-se mode-
los para vários municípios pau-
listas, que já colocaram em prá-
tica em suas escolas.

O deputado tem recebido em 
seu gabinete solicitações para 
disponibilizar aos interessados 
o modelo de capacitação de pro-
fessores e a Feira do Empreen-
dedor, todos apoiados pelo Se-
brae.

Os resultados considerados 
exitosos da Secretaria de Edu-
cação do Estado foram apresen-
tados em Brasília ao Comitê do 
Fórum Permanente das Micro e 
Pequenas Empresas. Discutidos 
e analisados foram adotados 
como prioridade no Comitê para 
recomendá-los ao Ministério de 
Educação e Cultura e aos gover-
nos estaduais. ■

O futuro começou

Roger Ferreira*
Jornalista e mestre em Ciência Po-

lítica pela USP, secretário de Estado de 
Comunicação entre 2004 e 2006, diretor 
da Fator F Inteligência em Comunica-
ção, roger.ferreira@fatorf.com.br

Por: Roger Ferreira*
e  Carlos Magagnini*

Carlos Magagnini*
Diretor associado da Fator F Inte-

ligência em Comunicação, carlos.ma-
gagnini@fatorf.com.br

O futuro começou no dia 
primeiro de janeiro 
passado para os 645 

prefeitos que assumiram seus 
mandatos no estado de São 
Paulo. Os prefeitos que per-
ceberem a emergência desse 
futuro se tornarão líderes re-
gionais e até nacionais. Aos de-
mais, caberá um papel local.

Inúmeras variáveis atuam 
na formação da opinião sobre 
uma administração e sobre um 
político. Dentre elas, processos 
inconscientes em que senti-
mentos e emoções são prota-
gonistas. Avanços recentes da 
neurociência mostram como 
as reações emocionais prece-
dem a percepção consciente. As 
emoções não estão presentes 
apenas no que nós sentimos, 
mas também em como e no que 
nós pensamos.

Esses sentimentos e emo-
ções vão se acumulando desde 
o primeiro dia do mandato, e 
querer mudar a sua resultante 

na véspera da eleição daqui a 
quatro anos é perda de tempo. 
Por isso, o prefeito prudente 
realiza nos primeiros dias de 
mandato um competente pla-
nejamento de comunicação.

A base para esse trabalho é 
uma estrutura adequada. Desde 
a vigência da lei 12.232, de 2010, 
os órgãos públicos estão habili-
tados a contratar, por meio de 
licitação, serviços de assesso-
ria de imprensa e comunicação. 
O prefeito que quiser cuidar de 
sua imagem deve providenciar 
o quanto antes essa licitação 
para contar com uma estrutura 
capaz de dar conta da dimensão 
do trabalho a ser realizado, pois 
a imagem da gestão será cons-
truída a cada dia ao longo do 
mandato.

O planejamento de comuni-
cação não deve se limitar à ci-
dade, mas abranger também a 
região e até o Estado, respeita-
dos os limites legais. É sabido 
que o reconhecimento exter-
no, principalmente da grande 

imprensa do estado e do país, 
fortalece a imagem do trabalho 
local.

Outra diretriz fundamental 
é combinar os esforços de re-
lações com a mídia ao trabalho 
nas redes sociais, que se re-
forçam mutuamente. O traba-
lho de assessoria de imprensa 
e comunicação também deve 
estar alinhado com as ações 
gerais de marketing da gestão, 
unificando ações e discursos.

É fundamental o prefeito cui-
dar de sua agenda, que deve 
ter uma forte componente de 
comunicação com o objetivo de 
gerar repercussão, comentá-
rios e notícias. As mensagens-
chave da administração devem 
ser cuidadosamente definidas 
e divulgadas por porta-vozes 
qualificados. Tudo isso requer 
estratégia de comunicação e 
profissionais qualificados para 
elaborá-la e implementá-la. 
Esses cuidados vão fazer a dife-
rença entre o futuro líder regio-
nal e o político local. ■
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GRÁFICOS INTERATIVOS

As Cooperativas e o desenvolvimento
                                         Brasileiro

Da Redação

Diante da importância 
que representa o coo-
perativismo para com-

bater os desajustes sociais e 
a pobreza, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) declarou 
2012 como o Ano Internacional 
do Cooperativismo.

Na prática, o cooperativismo 
que se iniciou em 1844, busca o 

desenvolvimento de uma socie-
dade mais justa e igualitária por 
meio da organização econômica 
e da substituição da concorrên-
cia pela cooperação.

Esse foi o sonho dos seus 
organizadores na Inglaterra. 
Estabeleceram que o membro 
da organização econômica é, 
ao  mesmo tempo, proprietário, 
usuário e gestor de sua organi-

zação. Entende-se que, dessa 
forma, não há a exploração do 
trabalho pelo capital. Como po-
lítica pública gera empregos nas 
comunidades e, notadamente, 
nos municípios onde atua.

A ideia bem sucedida foi re-
produzida internacionalmen-
te com a Aliança Cooperativa 
Internacional (ICA), que é hoje 
a mais antiga e maior ONG do 
mundo.

Segundo o diretor da Facul-
dade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade de Ribeirão 
Preto (Fearp) da USP, Sigismun-
do Bialoskorski Neto, estudos 
mostram que onde há coope-
rativas há maior capital social, 
melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), e melhor 
distribuição de renda. 

Para um aumento de 10% de 

O carro chefe da cooperativa é sem 
dúvida o suco de laranja COAF, 100% 
natural, está inserido na merenda em 
centenas de escolas públicas 
municipais, “além de saboroso nosso 
suco é pura vitamina C, portanto, os 
pais têm a consciência de que o suco 
consumido pelos seus filhos na 
escola que possuem a marca COAF é 
algo que só faz bem, como todos os 
nossos produtos que saem da horta 
direto para a mesa de nossos 
clientes”, afirma Chebabi.

O engenheiro agrônomo, Paulo Canal, ao 
lado de “Seu Nino”, orientando os primei-

ros passos para a boa colheita).
Vale ressaltar que os cooperados, são 

orientados por uma equipe de engenhei-
ros agrônomos, que acompanham lado a 

lado com o produtor o desenvolvimento 
da plantação.  

Para presidente da cooperativa, Cás-
sio Chebabi, essa é a missão da COAF, 
dar credibilidade ao pequeno produtor, 

valorizar seu produto e profissionalizá-lo. 
“Foi com esse pensamento que começa-
mos com meia dúzia de produtores, hoje, 
temos contato em todo Brasil e estamos 
caminhando rumo à exportação de nos-

sos produtos”, comenta.  

Silvana possui um terreno de aproximadamente quatro hectares, espaço sufi-
ciente para um plantio repleto de variedades, em meio à couve, alface, repolho, 
chuchu, milho, mandioca, café, arroz e feijão, orgulha-se em dizer que o que 
ela e sua família consomem vem de sua terra. “O leite que bebemos vem direto 
da nossa vaca, aqui ninguém compra ovo, café, arroz, feijão, verduras... Minha 
família e eu comemos o que plantamos, dá até gosto de ver o nosso prato de 
comida”, relata.

Em Cajobi, cerca de 430 Km da Capital Paulista,  a família Sacchetin, que 
também é associado COAF”, Paulo Sérgio é o chefe da família, em entrevista 
declarou que ele e sua esposa Marlene, quase eliminaram os dois mil pés 
de laranja para iniciar algo fora da citricultura, “vou ser sincero, apenas não 
arrancamos todos os nossos pés de laranja, por causa da cooperativa.
A credibilidade da COAF faz com que haja parcerias com empresas e institui-
ções sérias, tais como; Unifafibe, Senac, Senar, CATI, Ministério do Desenvol-
vimento Social do Combate a Fome (MDS), Itesp e demais parceiros.

produtores rurais 
associados em co-
operativas, há um 
aumento de 2,5% 
na renda média re-
gional.

COAF
Como exemplo 

de cooperativa rural bem suce-
dida, a Coaf – Cooperativa Orgâ-
nica Agrícola Familiar, sediada 
em Bebedouro, possui mais de 
mil cooperados entre os peque-
nos produtores ativos no inte-
rior do estado

Hoje, o selo da Agricultu-
ra Familiar é responsável pela 
maioria dos alimentos consu-
midos no Brasil. Atendendo a 
todos os quesitos exigidos para 
a obtenção do selo e com olhar 
na sustentabilidade, responsa-
bilidade social e ambiental e na 
valorização do produto regional, 
a COAF é uma cooperativa que 
carrega a marca da Agricultura 
Familiar em seus produtos.  

VISãO EMPREENDEDORA
A COAF investiu em um Hor-

tiShopping, do qual oferece os 
produtos  de seus cooperados, 
como é o caso da produtora Sil-
vana Adriana Sorrente Alves, re-
sidente do Assentamento Reage 
Brasil no município de Bebe-
douro. ■
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ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe

Senado pode aprovar 
Fundo para Qualificação 
da pessoa com deficiência

As pessoas com deficiên-
cia poderão contar com 
um fundo nacional de 

apoio destinado a financiar sua 
qualificação para melhor partici-
pação no mercado de trabalho. O 
projeto, aprovado na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), está pron-
to para ser votado na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), 
onde conta com parecer pela 
aprovação.

O PLS 587/2011, de autoria da 
senadora Lídice da Mata (PSB-
BA), cria o Fundo Nacional de 
Apoio à Pessoa com Deficiência 
e prevê a criação de um cadastro 
de instituições de formação e ca-
pacitação das pessoas com defi-
ciência. De acordo com o projeto, 
terão prioridade de financiamento 
treinamentos dirigidos aos seto-
res do mercado de trabalho com 
dificuldades de cumprir cotas de 
contratação de pessoas com de-

ficiência.
Para a autora, as cotas, pre-

vistas na legislação trabalhista, 
não estariam sendo respeitadas 
devido à falta de trabalhadores 
capacitados. Ela sugere como 
fontes de recursos para o fundo 
dotações do Orçamento da União; 
contribuições, doações e emprés-
timos de entidades públicas e 
privadas, nacionais ou internacio-
nais; e recursos oriundos de mul-
tas trabalhistas pelo descumpri-
mento da lei (Lei 8.213/1991) que 
trata das cotas de pessoas com 
deficiência nas empresas. ■

SKYCARE CHAIR
Um novo conceito
Cadeira de rodas para ser 

usada dentro de uma ca-
bine de avião por pesso-

as com deficiência ou idosos
Viajar com uma cadeira a bor-

do de um avião pode ser um gran-
de desafio e geralmente requer a 
assistência de um ou mais mem-
bros da tripulação de um voo.

O protótipo Skycare Chair, 
do estudante de designer Brian 
Liang, tenta aumentar a indepen-
dência das pessoas com deficiên-
cia de membros inferiores ou de 
mobilidade ou de lesão medular e 
outras pessoas que usam cadeira 

de rodas, trazendo o controle de 
sua mobilidade para as mãos.

Nesse projeto as rodas são 
colocadas sob o assento e um 
sistema de alavanca de comando 
manual serve para avançar ou re-
troceder.  A cadeira não tem bra-
ços para facilitar a transferência. 
O dispositivo é compacto e dobrá-
vel para fácil armazenamento. ■

discriminação a Autista 
na Escola será punida

De iniciativa da Associa-
ção em Defesa do Autis-
ta (Adefa) e encampada 

pela Comissão de Direito Huma-
nos do Senado (CDH), os senado-
res aprovaram projeto de lei que 
pune o gestor escolar ou autori-
dade competente com multas de 
até 20 salários mínimos e reclu-
são de até 12 anos no caso de dis-
criminação contra pessoas com 
transtorno do espectro autista. A 
proposta vai a sanção presiden-
cial.

Técnicos do Senado afirmam 
que a lei se aplicará, por exemplo, 
se a escola estiver superlotada e 
não houver mais vaga para aco-
lher o autista. Em caso de rein-
cidência, o professor ou gestor 
perderá o cargo por meio de pro-
cesso administrativo.

A lei repete e complementa 
dispositivo do decreto-lei 2.848, 
de 1940. Diz ele que “aplicar 
qualquer forma de castigo cor-
poral, ofensa psicológica, tra-
tamento cruel ou degradante à 
criança ou adolescente com de-
ficiência física, sensorial, intelec-
tual, mental ou com transtorno 
do espectro autista como forma 
de correção, disciplina, educação 
ou a qualquer outro pretexto será 
punido com detenção de 6 meses 
a 2 anos. Se do fato resultar le-
são corporal de natureza grave, 
a pena será de reclusão de 2 a 4 
anos. E de reclusão de 4 a 12 anos 
no caso de morte”. ■

PAdEF é premiado

O Programa de Apoio à 
Pessoa com Deficiên-
cia (PADEF), gerencia-

do pela Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho (SERT), 
foi premiado com uma Menção 
Honrosa no  3º Prêmio Ações In-
clusivas para Pessoas com Defi-
ciência – Edição 2012, na catego-
ria organização governamental. A 
premiação, iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, promo-
vida pela Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, tem 
como objetivo incentivar práticas 
inclusivas e aprimorar a gestão 
de políticas públicas, com ações 
voltadas às pessoas com defici-
ência, que somam mais de 9 mi-
lhões no Estado. A cerimônia foi 
realizada nesta quarta-feira (12) 
na sede da instituição, na Barra 
Funda.

Durante o discurso, Linamara 

Rizzo, secretária de estado dos 
direitos da pessoa com deficiên-
cia, ressaltou a importância do 
evento para a causa e cumpri-
mentou o secretário estadual do 
Emprego, Carlos Ortiz, por sua 
história articulada ao movimento 
de inclusão “Uma luta anterior à 
sua nomeação”, disse.

Esta é a primeira vez que o PA-
DEF se inscreve para o Prêmio e, 
segundo Marinalva Cruz, super-
visora do Programa, a conquista  
“numa ação que promove inclu-
são é um dos pontos mais im-
portantes”. Maria Isabel da Silva, 
gestora do Prêmio, bastante en-
tusiasmada, não poupou elogios 
à ação da SERT. “Foi maravilhoso, 
um reconhecimento oportuno à 
área do trabalho, que é uma das 
mais importantes da inclusão. A 
premiação foi muito justa”, con-
cluiu a gestora. ■
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
LIMEIRA
Parceria com a Central de Penas 
e Medidas Alternativas

A Câmara Municipal de 
Limeira anuncia par-
ceria com a Central de 

Penas e Medidas Alternativas. 
De acordo com o presidente da 
Casa, Ronei Martins (PT), a ini-
ciativa foi proposta pelo juiz da 
2ª Vara de Execuções Criminais 
da cidade, Luiz Augusto Bar-
richello Neto, e tem o objetivo 
de integrar o Poder Legislativo 
ao projeto de aplicação de pe-

nas e medidas alternativas 
no município. “Possibilitar 
que as pessoas tenham a 
oportunidade de buscar um 
novo caminho para as suas 
vidas é muito importante 
e nós, como representan-
tes da população e do Po-
der Legislativo, temos que 
apoiar este tipo de iniciati-
va”, ressalta o parlamentar.

Em Limeira, cerca de 
500 pessoas passam men-

salmente pelo órgão. As Cen-
trais de Penas e Medidas Alter-
nativas são ligadas à Secretaria 
Estadual da Administração Pe-
nitenciária que, por meio do 
Poder Judiciário, é responsável 
pela criação de programas que 
viabilizem a aplicação das penas 
de prestação de serviço à comu-
nidade, o que inclui o acompa-
nhamento e a fiscalização do 
cumprimento das medidas. ■

JAÚ
Aulas em tempo Integral

O vereador Agnaldo Navarro (PSDB), 
presidente da Câmara, pede estudos 
para implantar em Jaú, mais escolas 

com aulas em período integral. Além disso, o 
legislador teve aprovado o requerimento soli-
citando ao secretário do Emprego e Relações 
do Trabalho do Estado, Carlos Andreu Ortiz, 
para que não meça esforços para liberação do 
‘Curso de Finanças’ na Escola Técnica “Sylvio 
de Mattos Carvalho”, unidade 103 do Centro 
Paula Souza. ■

LINS
Correção dos problemas de Enchente

O prefeito de Lins, Ed-
gar de Souza (PSDB), 
anunciou no dia 10 de 

janeiro, que espera obter re-
cursos do governo estadual 
para obras emergenciais, de-
vido aos estragos provocados 
pelas chuvas. O encontro foi 
acompanhado pelo vice-prefei-
to, Rogério Barros, e também 
pelo presidente da Câmara, 
Marino Bovolenta Júnior (PV), e 
os vereadores Roy Nélson (PR) 
e Rubens Cury (PPS).

A solicitação foi de R$ 1 mi-
lhão à Casa Civil do Estado, em 
reunião na qual também esteve 
o vereador Roy Nélson. O di-
nheiro será utilizado no reparo 
de diversas ruas afetadas pelas 
chuvas. 

O fim dos problemas com 
as enchentes está na constru-
ção de barragens de contenção 
nas cabeceiras dos córregos 
do município. Os custos dessas 
obras estão orçados em R$ 9 
milhões. ■

O Legislativo Municipal 
devolveu à Prefeitura 
de Cubatão os recursos 

excedentes.Um cheque de R$ 3 
milhões se soma a outras de-
voluções recentes, totalizando 
R$ 7,4 milhões, que auxiliarão 
o Executivo no trabalho de su-
peração das dificuldades finan-
ceiras, verificadas nos últimos 
meses por conta da queda na 
arrecadação tributária. ■

O  prefeito Xie Guansen, 
da província chine-
sa Jiangxi, visitou,no 

dia 10 de janeiro, a Câmara 
Municipal de Mogi das Cru-
zes. Acompanhado de outras 
autoridades, ele conheceu as 
dependências do Legislativo e 
discutiu com vereadores ques-
tões ligadas ao meio ambiente, 
a fim de estreitar ligações com 
a cidade mogiana.

“ A c r e d i t o 
que esta visita 
é muito positiva 
para a Cidade. 
Mogi das Cru-
zes já possui 
ligações com 
municípios do 
Japão e, ago-
ra, deu início a 
conversas com 
esta provín-
cia da China. 
O prefeito dis-
cutiu conosco 

questões importantes ligadas 
ao meio ambiente, principal-
mente sobre destinação de 
lixo”, destaca o presidente da 
Câmara, Rubens Benedito Fer-
nandes (PR).

A comitiva foi convidada a 
visitar a Casa de Leis pelos ve-
readores do PV, Caio Cunha e 
Marcos Furlan, e também pelo 
presidente do diretório Romil-
do Campello. ■

MOGI DAS CRUzES
Câmara recebe prefeito de cidade
Chinesa

JUNDIAÍ
Câmara reestrutura 
Comissões Permanentes

Os vereadores decidiram 
na primeira semana de 
janeiro, quais são os 

integrantes das comissões per-
manentes do Legislativo. O nú-
mero de comissões é menor. Na 

legislatura anterior 
eram 14 e agora são 
nove. O presidente da 
Câmara, Gerson Sar-
tori (PT), explica que 
essa mudança era 
uma aspiração dos 
vereadores da legis-
latura passada e tra-
ta-se de uma medida 
positiva para agilizar 
os trabalhos do Le-
gislativo.

As comissões per-
manentes são responsáveis por 
analisar todos os projetos que 
tramitam pela Casa de Leis. 
Cada uma é formada por cinco 
vereadores, sendo que um deles 
é o presidente. ■

CUBATÃO
Câmara devolve mais de R$ 3 milhões
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Guaíra

Coleta de Lixo Eletrônico

Para evitar que o lixo 
eletrônico seja mistu-
rado ao lixo doméstico 

ou acabem largados em calça-
das ou terrenos baldios, a Pre-
feitura de Hortolândia, por meio 
da Secretaria de Meio Ambien-
te, lançou na primeira quinze-
na de janeiro, a campanha de 
coleta de resíduos eletrônicos. 

Foram instalados 20 
pontos de coleta em 
diferentes pontos da 
cidade para que a 
população faça a sua 
parte e descarte de 
maneira correta es-
tes materiais.

A Secretaria de 
Meio Ambiente não 
estabeleceu meta 

em relação à quantidade de 
resíduos eletrônicos a serem 
coletados ao longo do semes-
tre porque é a primeira vez que 
uma campanha regular de co-
leta de lixo eletrônico é reali-
zada no município. Impressos 
informativos também serão 
distribuídos pelos agentes am-
bientais. ■

São Paulo

Maior feira de  
Resposabilidade Social

Em dezembro, organiza-
ções da sociedade civil, 
fundações e empreen-

dedores sociais se reuniram em 
São Paulo para a maior feira so-
bre responsabilidade social do 
Brasil: a ONG Brasil 2012. Na 
quarta edição, o evento reúniu 
500 expositores de 13 segmen-
tos. O foco foi o desenvolvimen-
to e fortalecimento das organi-

zações sociais, do investimento 
social privado e da participação 
em políticas públicas.

O intuito é promover o de-
senvolvimento social do Brasil 
nas áreas de meio ambiente, 
educação, esporte, cultura, 
arte, defesa dos diretos, saúde, 
geração de trabalho e renda, in-
clusão, e apoio a gestão do ter-
ceiro setor. ■

Guarujá

Ganha Base de  
Monitoramento Ambiental

A cidade de Guarujá ga-
nhou uma Base de 
Monitoramento Am-

biental. O novo equipamento foi 
entregue no dia 15 de janeiro e 
funciona na Casa Flutuante Ara-
tu, que está ancorada na altura 

no km 13,5 da Rodovia SP-66, no 
Canal de Bertioga.

Por estar em uma área de 
mangue e na Mata Atlântica da 
Serra do Guararu, o local é um 
imenso laboratório a céu aberto, 
onde não só os alunos da rede 
municipal de ensino, mas tam-
bém estudantes universitários e 
pesquisadores podem desenvol-
ver seus trabalhos e pesquisas. 
No dia do lançamento também 
foi inaugurado a pedra funda-
mental do novo Laboratório de 
Monitoramento Ambiental, que 
estará totalmente concluído até 
agosto deste ano. ■

Brasil perdeu um RJ 
de áreas protegidas

O Brasil perdeu mais de 
45 mil quilômetros qua-
drados de áreas prote-

gidas nos últimos 30 anos – uma 

área maior do que a do Es-
tado de Rio de Janeiro – 
segundo levantamento 

feito por pesquisadores 
da Universidade Federal 

de Pernambuco. O es-
tudo contabilizou todos 

os eventos de redução, 
declassificação e reclas-

sificação (RDR) em unida-
des de conservação do País 

desde 1981.
Os dados cobrem um perí-

odo de mais de 30 anos, mas é 
nos últimos cinco que a história 
se complica. Quase 70% dos ca-
sos de RDR no País ocorreram a 
partir de 2008. No período todo, 
os pesquisadores registraram 
48 eventos de RDR. Entre 1981 e 
2000, houve apenas dois. ■
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AnO nOVO, VELHOS PROBLEMAS

Da  Redação

O Governo Federal pro-
mulgou em 2010 uma 
lei que obriga todos os 

municípios do Brasil a elimina-
rem os Lixões e construírem em 
seu lugar Aterros Sanitários.

O que significa isso? 
Significa que a partir de 2014 

todo o lixo que for coletado nas 
cidades terá que ir para uma 
área onde não haverá exposição 
do lixo e sua decomposição sem 
controle.

Estes Aterros Sanitários terão 
que ter obrigatoriamente uma 
impermeabilização no fundo da 
enorme cova para evitar a infil-
tração do chorume (líquido pre-
to infestado de micróbios) e uma 
usina de energia para aproveita-
mento da captura do Gás gerado.

Estas condições são funda-
mentais para que nosso lixo ao 
invés de poluir a terra (com infil-
tração de chorumes no Lixões) e 
a atmosfera (com a liberação do 

Metano nos lixões) passe a ser 
reutilizado como adubo (com a 
biomassa resultante da biode-
gradação), energia (com a cap-
tura do metano) e água para 
plantio com o tratamento do 
chorume.

Para que tudo isso aconteça 
precisamos provocar o máximo 
de biodegradação nos Aterros 
Sanitários e é justamente aí que 
o Eco-One pode fazer a diferen-
ça promovendo a biodegradação 
de todos os plásticos que vão pa-
rar nos Aterros Sanitários e que 
representam aproximadamente 
20% do volume de lixo coletado e 
descartado nos Aterros.

Outra vantagem desse incre-
mento na biodegradação nos 
Aterros é o aumento em 40% 
da vida útil desses aterros, pela 
diminuição do espaço ocupado 
pelos plasticos, evitando assim o 
custo para o município da cons-
trução de novos aterros.

COMO FUNCIONA O ADITIVO 
ECO-ONE

Você sabia que os plásticos 
biodegradam sim?

Pois é biodegradam porque 
no seu núcleo só existem 2 com-
ponentes o carbono e o hidrogê-
nio que são os principais alimen-
tos dos micróbios.

Então porque o plástico leva 
tanto tempo para biodegradar?

Porque suas moléculas são 
muito juntas não permitindo 
que os micróbios presentes nos 
Aterros Sanitários penetrem em 
seu núcleo para que consigam 
digerir o carbono que lá está.

Assim sendo é só darmos a 
“chave da porta” para eles que 
vão fazer a festa.

O aditivo Eco-One faz exata-
mente isso.

Ele fixa a umidade e atrai os 
micróbios presentes nos Ater-
ros expandindo as moléculas do 
plástico e permitindo a entrada 

dos micróbios para a sua comi-
lança.

É uma solução simples e ba-
rata, que vai ajudar a biodegra-
dação mais rápida de todos os 
plásticos que vão parar nos Ater-
ros e Lixões.

Não existe nada igual no mer-
cado e é cientificamente compro-
vado através de diversos laudos 
de testes efetuados por labora-
tórios independentes nos EUA. ■

A BIOdEGRAdAÇÃO no Plano 
nacional de Resíduos Sólidos

Um aditivo na produção do plástico, facilita a sua biodegradação assim que descartado 
e em contato com os micróbios.

Boas vindas aos novos 
Prefeitos e Vereadores 
que estão assumindo 

seus mandatos. 
Assumem em meio a um ja-

neiro quente, ou melhor, quente 
e úmido, devido às tradicionais 
chuvas de verão. Problema velho 
que todo ano vem à tona, que se 
faz um “programa” de combate e 
depois no ano seguinte o assunto 
é o mesmo.

A sociedade e o governo sem-
pre analisam os erros que não 
foram corrigidos anteriormente 
e há falta de um programa habi-
tacional mais avançado, de mo-
nitoramento ambiental e de pre-
venção que proteja a população 
de perdas materiais e familiares 
irreparáveis. Mas, também en-
tendo que, na verdade, está na 
hora no Ministério Público res-
ponsabilizar quem deveria fazer a 
sua parte, pois Brasileiros estão 
morrendo aos montes e isso deve 
ser motivo suficiente para que o 

judiciário cobre os responsáveis.
Estiagem no Nordeste com 

centenas de Municípios em esta-
do de emergência, aí de repente 
vem as chuvas e vários Estados 
são atingidos, principalmente São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro.

Aos novos líderes que estão 
chegando e mesmo àqueles re-
eleitos, observamos que além 
da ausência de um planejamen-
to sobre a infraestrutura de rios, 
terrenos e construções irregula-
res, deve-se adotar uma postu-
ra de respeito às matas ciliares, 
incentivo à arborização nas Ci-
dades, bem como aos programas 
alternativos de energia, transpor-
te, recolhimento de disposição de 
resíduos (lixo), política agressiva 
e contundente contra irregulari-
dades como esgoto clandestino, 
córregos, matas, etc... 

Logicamente que tudo deve 
estar muito bem definido em pro-
gramas educacionais que apóiam 
quaisquer iniciativas e, se possí-
vel, com um sistema de comando 
e controle (punição) eficiente.

Compete pri-
meiramente ao 
Município planejar 
as ações se anteci-
pando ao problema, 
pois sabemos que 
as verbas emergen-
ciais “liberadas” não 
deverão chegar aos 
Municípios atingidos 
e muito menos che-

gam à população e às áreas mais 
atingidas.

Alertamos que os problemas 
após essas tragédias não se res-
tringem aos desabrigados, ou 
seja, não é só um problema “ha-
bitacional”, mas tem desdobra-
mentos muito maiores como, por 
exemplo, os surtos de dengue e 
leptospirose, falta de alimentos, 
superlotação em hospitais, entre 
outras.

Mas existem segmentos dos 
municípios e da sociedade que 
realizam trabalhos permanen-
tes para a proteção do cidadão 
comum. Em diversos estados do 
Brasil, o Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil promovem um traba-
lho de informação e de educação 
por meio de veículos de comuni-
cação junto às populações resi-
dentes em áreas de risco e próxi-
mas de leito de rios.

Em algumas cidades brasilei-
ras, há um sistema de alarme, 
mas grande parte da população 
atingida pelas tragédias de 2011 
ainda reclama ajuda para recons-
truir suas casas e reencontrar 

parentes e amigos desapareci-
dos.

O que mais chamou atenção 
nessa última tragédia no Rio foi o 
cantor Zeca Pagodinho com tre-
menda pró-atividade ajudando as 
vítimas com apoio de todo tipo, 
transformando-se num exemplo 
positivo em meio à tragédia.

Quem pertence às redes so-
ciais acompanhou os comentá-
rios dos Brasileiros comparando-
o com as autoridades políticas 
que foram devidamente execra-
das.

Reflitam e planejem. ■
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CIDADE CIDADÃO�
SÃO CARLOS

ESPAÇO dO IdOSO

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Desen-

volvimento Social, lançou o Selo 
São Paulo Amigo do Idoso. O 
objetivo é tornar-se um Estado 
reconhecido por proporcionar 
qualidade de vida à população 

idosa. São Carlos, uma 
das cidades beneficia-
das com o selo, rece-
beu R$ 500 mil para a 
construção de um Cen-
tro Dia do Idoso – serão 
108 em São Paulo.

Atualmente, 20 es-
paços estão em funcio-
namento. Eles atendem 
famílias que trabalham 
e não têm onde deixar 

seus idosos. Estes participam 
de atividades de cultura, lazer, 
fazem as refeições e passam 
por cuidados com a saúde. Para 
receber o selo Amigo do Idoso, 
as prefeituras precisam cum-
prir quatro etapas – num total 
de 40. ■

áGUAS DE SÃO PEDRO

ÁGUA MEdICInAL POR 30 AnOS

A prefeitura de Águas de 
São Pedro finaliza a 
revitalização da fonte 

Almeida Salles. Com um novo 
poço de 320 metros de profundi-
dade já perfurado e pronto para 
sucção, a estância vai garantir 
a utilização da água medicinal 
por ao menos três décadas e 

atender a deman-
da diária do bal-
neário municipal. 
A perfuração do 
poço foi viabilizada 
por meio de emen-
da parlamentar do 
deputado estadu-
al, Aldo Demarchi 
(DEM), no valor de 
R$ 150 mil.

Agora, a prefei-
tura trabalha na revitalização 
do local, que deverá se trans-
formar também em um ponto 
turístico. A verba para a perfu-
ração do poço e revitalização do 
espaço faz parte de um pacote 
de emendas que contemplou o 
município, somando R$ 530 mil 
do governo estadual. ■

ADAMANTINA

PAVIMEntAÇÃO 
dA AVEnIdA RIO BRAnCO

O DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) 
em parceria com a pre-

feitura de Adamantina vai pavi-
mentar o trecho final da Avenida 
Rio Branco. A obra fará a ligação 

da Avenida com Rodo-
via SP 294 – Plácido 
Rocha (Trevo da Lagoa 
Seca), hoje uma estra-
da de terra. O trecho de 
1.760 metros será pa-
vimentado ao custo de 
R$ 703,9 mil, recursos 
do DER. A prefeitura fi-
cará responsável pela 
limpeza do barranco.A 
previsão é que asobras 

tenham inicio em fevereiro e vai 
facilitar a entrada para a cida-
de, além de gerar economia no 
transporte, especialmente para 
quem reside, trabalha ou tem 
propriedade naquela região. ■

BEBEDOURO

InAUGURAdA A CASA dOS 
COnSELHOS

No final de de-
zembro de 2012 
foi inaugurada 

a Casa dos Conselhos de 
Bebedouro. O complexo 
abriga os conselhos mu-
nicipais, a Casa de Santo 
Expedito e o Espaço Cultu-
ral para os jovens, com bi-
blioteca, sala de informática e 
auditório, com capacidade para 
100 pessoas. 

O investimento total via BN-
DES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico So-

cial) é de mais de R$ 1 milhão, 
sendo que parte do recurso foi 
destinada a entidades e de-
partamentos municipais, para 
compras de equipamentos e 
execução de obras. ■

CAJAMAR

COnStRUÇÃO dA ESCOLA dE 
CAJAMAR - CEntRO

Está em andamento a 
construção da nova Es-
cola de Cajamar-Cen-

tro. A unidade terá dois blocos e 
vai oferecer atendimento de cre-
che no período integral para 100 
crianças – serão quatro salas 
de aula, dois berçários, lactário, 
fraldário, playground, refeitório, 

cozinha, banheiros e pátio co-
berto para brincadeiras, além 
de salas para os professores. 

No período parcial serão 300 
vagas, seis salas de aula, sala 
de Informática, biblioteca, ba-
nheiros e rampa de acesso para 
portadores de necessidades es-
peciais. ■

CAPIVARI

GEStORES CAtARInEnSES 
VISItAM A CIdAdE

A Secretaria Municipal 
da Educação de Capi-
vari recebeu, no final 

de 2012, a visita de gestores 
da cidade de Navegantes (SC), 
que conheceram os projetos 
implantados pela Gestão do 
Prefeito, Luis Campaci, na Edu-
cação.

Se encontraram com a se-
cretária da Educação, Valéria 
Stefanini Colanéri, o prefeito re-
eleito da cidade de Navegantes, 
Roberto Carlos de Souza, o se-
cretário de Governo, Cassiano 
Weiss, e o assessor de Projetos 
Públicos, Brasílio Ferreira. 

Souza conta que houve in-
teresse em visitar Capivari e 
conhecer os projetos na área 
da educação, após saber do 
considerável aumento na nota 
do IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) que 
o município obteve.

Prefeito e assessores acom-

panharam uma aula de infor-
mática no laboratório de uma 
escola da cidade, com o uso da 
lousa digital. Além disso, toma-
ram conhecimento dos projetos 
da nova jornada do professor, 
da entrega de notebooks aos 
docentes e da inauguração dos 
20 laboratórios de informática 
disponíveis nas instituições de 
ensino municipais. A iniciativa 
fazparte do “Projeto Formação 
Cidadã no uso das novas tecno-
logias”. ■
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Levanta-
m e n t o 
da Se-

cretaria de Es-
tado da Saúde 
de São Paulo 
indica que, em-
cinco anos, o 
número de ses-
sões de acupun-
tura realizadas 
em unidades 
doSUS (Sistema 
Único de Saúde) 
do Estado cres-
ceu 567%.Em 

2011, último ano consolidado, 
houve 264,4 mil aplicações da 

Acupuntura pelo SUS cresce 567%
técnica nos serviços públicos, 
contra 39,6 mil em 2007.

Antes de fechar o ano, em 
2012, a média mensal já indi-
cavacrescimento de 11% em 
relação a 2011, com a reali-
zação, até setembro, de 219,9 
mil sessões. No total cerca de 
1 milhão de sessões foram re-
alizadasdesde 2007.

Atualmente, 221 unida-
des de saúde no Estado re-
alizam consultas ousessões 
de acupuntura, das quais 58 
pertencem ao serviço público 
estadual, incluindo 27 AMEs 
(Ambulatórios Médicos de Es-
pecialidades). ■

Franca ganhou a Central 
de Regulação de Vagas 
de Urgência e Emer-

gência do SUS (Sistema Único 
de Saúde). Essa central vai fun-
cionar junto ao SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência) e pode ser acionada pelo 
paciente pelo telefone 192. 

Ela gerencia todo o fluxo de 
urgência e emergência de Fran-
ca e mais nove cidades da re-
gião. Em tempo real, a Central é 
ponto de contato da Santa Casa 
do município e serviços de saú-
de que atendem pelo SUS no Es-

FRANCA

Central de Regulação de Urgências    

tado. A unidade totalmente in-
formatizada, conta com equipe 
de médicos, técnicos e auxilia-
res de regulação médica, radio 
operadores e atendentes. Esta 
equipe se revezará em turnos 
de 24 horas. O objetivo é monito-
rar e agilizar a transferência de 
pacientes com quadros graves 
e que precisam de internação 
hospitalar, buscando garantir a 
rápida disponibilização de leitos 
de UTI e outras vagas de urgên-
cia e emergência, integrando os 
serviços de saúde com o objeti-
vo de salvar vidas. ■

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Catandu-
va, por meio da Equipe 

Municipal de Combate ao Aedes 
aegypti, deu início,na segunda 
semana de janeiro, ao primeiro 
Levantamento de Índice Rápido 
do Aedes aegypti de 2013.

Cerca de 8.550 imóveis foram 

CATANDUVA

Saúde faz mapeamento da dengue

visitados para mapear o apare-
cimento dos eventuais criadou-
ros do mosquito transmissor da 
dengue. O levantamento é uma 
das ferramentas utilizadas para 
orientar as ações de controle 
da doença e permitir que sejam 
priorizadas as áreas onde há 
maior infestação do mosquito. ■

Projeto da 
S e c r e -
taria de 

Saúde de Ameri-
cana para 2013,as 
ações de promo-
ção à saúde do 
idoso será fomen-
tada. Depois da 
inauguração do 
CAFI (Centro de 
Assistência a Fa-
mília e ao Idoso), o 
secretário de Saú-
de, Fabrizio Bordon, afirma que 
é o momento de investir mais na 
prevenção de doenças.

“Demos o primeiro passo 
ao inaugurar uma unidade de 
saúde da família com geriatra. 
Somos a única cidade da região 
que oferece esse tipo de atendi-
mento. Pretendemos expandir 
unidades como CAFI para outros 

AMERICANA

Promoção à Saúde do Idoso    

pontos da cidade”, adiantou.
Americana tem Unidades 

Básicas de Saúde que possuem 
grupos que promovem o bem 
estar do idoso. Na Unidade de 
Terapias Alternativas, há ofici-
nas para as pessoas com mais 
de 60 anos e grupos de sociali-
zação e exercícios para a manu-
tenção da memória. ■

Du r a n t e 
todo o 
mês de 

janeiro, a equipe 
de saúde da Uni-
dade Básica de 
Saúde (UBS) do 
Jardim N. Sra. de 
Fátima realizou 
um enfrentamen-
to contra a tuber-
culose. Todas as 
pessoas que che-
garam à UBS pas-
sam por uma triagem. Quem 
apresentou um ou mais sinto-
mas da tuberculose, foi encami-
nhada para teste.

Em 2012, a taxa de incidência 
do Estado foi de 39 casos para 
cada 100 mil habitantes. Duran-

EMBU DAS ARTES

Casos de tuberculose    

te os 12 meses foram notifica-
dos 113 casos novos. Em Embu 
das Artes, o tratamento da tu-
berculose é feito com excelên-
cia e a taxa média de cura dos 
casos que iniciaram tratamento, 
entre 2006 e 2010, foi de 91%. ■

PIRACICABA
Contratação de 45 novos MÉdICOS

O prefeito Gabriel Fer-
rato (PSDB) autorizou, 
na primeira quinzena 

de janeiro, a contratação de 45 
novos médicos para compor o 
quadro da Rede Municipal de 
Saúde. Os profissionais foram 
aprovados no último concurso 
realizado no final do ano passa-
do. Os novos médicos começam 
a trabalhar em fevereiro.

Foram autorizados a contra-
tação de um médico cardiolo-
gista; oito clínicos gerais, um 
geriatra; um pediatra; cinco 
pediatras; 15 plantonistas (clíni-
co); três psiquiatra; um ultras-
sonografista; um urologista; um 
na área de cabeça e pescoço; 
nove médicos do Programa de 
Saúde da Família. ■
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ANDANÇAS þ

BOA nOtÍCIA

A Constituição Brasileira 
é a publicação da Grá-
fica do Senado Federal 

mais vendida. Desde 1988 dois 
milhões de exemplares foram 
vendidos em feiras e estandes 
conveniadas com o Senado. Por 
outro lado, obras da história do 
Brasil, como as dos historiado-
res ingleses do século 19 e as 
memórias secretas de Carlota 
Joaquina, podem ser encon-
tradas entre mais de duzentos 
títulos editados pelo Conselho 
Editorial do Senado. ■

ACESSIBILIdAdE nA PAUtA

O s direitos das pessoas 
com deficiência final-
mente estão chegando 

aos meios de comunicação e 
sendo integrados ao discurso do 
Estado, mas as mudanças con-
cretas de efetivação de cidada-
nia ainda ocorrem de maneira 
lenta, diz a superintendente do 
Instituto Brasileiro dos Direi-
tos de Pessoas com Deficiên-
cia (IBDD), Teresa d’Amaral. 
Segundo ela, a legislação bra-
sileira sobre o tema é excelen-
te, mas não houve, nos últimos 
anos, efetivação dos direitos 
dessa parcela da população.

“Isso significa, entre outras 
coisas, falta de acessibilidade 
nos transportes públicos, nos 
prédios públicos e privados de 
uso coletivo, em restaurantes, 
em universidades, em hoteis e 

em espaços públicos, em ge-
ral.” Teresa ressalta que a ques-
tão da acessibilidade é a que 
mais chama a atenção quando 
se fala em pessoas com defici-
ência, porque, na maioria dos 
casos, ocorre desrespeito “a um 
dos direitos mais básicos, o de 
ir e vir”. “Esse direito pratica-
mente não existe para pessoas 
com deficiência na maioria das 
cidades brasileiras”, lamenta. ■

IntERESSES COMUnS

A prefeita de Lençóis 
Paulista, Izabel Lo-
rezentti aponta como 

desafio de desenvolvimento, a 
discussão de interesses comuns 
regionais. Segundo a prefeita 
reeleita a discussão passa pelo 
comando de Bauru e Lençóis. “É 

preciso muita 
responsabilida-
de, comprome-
timento e res-
peito entre os 
municípios. Em 
sua opinião “é 
preciso vencer 
o bairrismo”. 
Ela cita como 
exemplo de 
sucesso na in-
tegração regio-
nal, o Circuito 
Turístico Cami-

nhos do Centro Oeste Paulista, 
composto pelos municípios de 
Agudos, Avaí, Arealva, Bauru, 
Duartina, Iacanga, Lençóis Pau-
lista, Macatuba, Pederneiras e 
Piratininga. Professora Bel en-
tende que as discussões acon-
teceram em alto nível.  ■

VIdEOMOnItORAMEntO
GUAÍRA

Guaíra implantou, no fi-
nal do ano passado, o 
Sistema de Vídeo mo-

nitoramento que acompanha 
em tempo real a segurança em 
diversos pontos da cidade.Ini-
cialmente, foram instalados 40 
postes nos pontos que recebe-
ram as câmeras, além da cons-
trução de uma torre na sede da 
Guarda Civil Municipal que abri-
ga as antenas responsáveis pe-
las transmissões das imagens 
das câmeras.

As câmeras foram instaladas 
em diversas regiões da cidade 
entre elas: Secretaria de Edu-
cação, nas proximidades das 

escolas municipais, CEI (Cen-
tro de Educação Infantil) CEMEI 
(Centro Municipal de Educação 
Infantil) e EMEF (Educação Mu-
nicipal de Ensino Fundamental, 
além do bairro rural São José do 
Albertópolis (Guaritá). ■ACORdO SOBRE ÁREAS dO CECAP

O prefeito de Guarulhos, 
Sebastião Almeida, 
assinou na primeira 

quinzena de janeiro, um termo 
de cooperação com a CDHU 
(Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano) para 
a regularização de várias áreas 
localizadas na região do Cecap. 
Com o documento, a estatal 
paulista dará entrada a pedidos 
para a obtenção das matrículas 
imobiliárias ao mesmo tempo 
em que a Prefeitura providen-
ciará toda documentação ne-

GUARULHOS

cessária para que seja feito o 
encontro de contas por meio da 
doação das áreas em troca do 
pagamento das dívidas da CDHU 
com o município.

Segundo o prefeito, o proces-
so de regularização vai acabar 
com a insegurança do Estado e 
da prefeitura e permitirá iniciar 
a construção de novos equipa-
mentos públicos, como posto 
de saúde, um CEU, uma Fatec e 
uma Etec, e até novas moradias 
habitacionais, entre outros in-
vestimentos do poder público ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

turismo do SABER

N as férias escolares 
de julho passado, 
as crianças do cam-

po receberam os visitantes 
do litoral. Agora, nas férias 
de janeiro foi o contrário. 
As crianças do litoral tor-
naram-se os anfitriões da 
vez. Trata-se do Programa 
Turismo do Saber – interior 
na praia que, durante cin-
co dias de janeiro ofereceu 
para 1.280 crianças, em sua 
maioria, o primeiro contato 

com o mar.
A iniciativa é da Secreta-

ria de Turismo do Estado de 
São Paulo e possibilita aos 
alunos de escolas públicas, 
com idade entre 9 e 11 anos, 
visitar 12 cidades do Litoral 
de São Paulo. Para o titular 
da pasta do Turismo, Cláudio 
Valverde, além de permitir 
uma vivência prática da ati-
vidade turística, o programa 
tem um forte apelo de inclu-
são. ■

dESAFIOS
A prefeita Juliana Rodri-

gues dos Santos, de 
Icém tem desafios pela 

frente, em um município que 
certamente é de interesse turís-
tico. Segundo Jarbas Favoretto, 
presidente da Associação dos 
Municípios de Interesse Turísti-
co, o município está pronto para 
se transformar com o “turismo 
rural”. Diversas fazendas onde 
predominam o modo de vida ru-
ral. 

O carnaval de rua é uma das 
atrações da cidade, que chega 
a atrair mais de 15 mil turistas, 
segundo dados levantados nos 
dois últimos eventos carnava-
lescos. ■

Encantos 
de 
ROSAnA
A  prefeita Sandra Kasai 

inicia seu mandato em 
uma cidade com gran-

de potencial turístico. Rosana 
faz parte do Circuito Turístico 
Oeste Rios. O destaque é o en-
contro dos rios Paraná e Para-
napanema. Sandra está acom-
panhando o projeto “Turismo 
em Rosana”, com olhos volta-
dos para a “nova” Lei das Estân-
cias. ■

São Carlos cedia, no dia 
24 de janeiro, o con-
curso Sabor SP, que 

integra o Festival Gastronômico 
Sabor de SP, promovido pela 
Secretaria de Turismo do Es-
tado de São Paulo, em parceria 
com a Revista Prazeres da Mesa 
e com apoio do Senac. Esta é a 
primeira etapa do projeto que 
contará com seis etapas de se-
leção em cidades-anfitriãs que 
pertencem a macrorregiões do 
Estado: São Carlos, Bauru, São 
José do Rio Preto, Sorocaba, 
Santos e Águas de São Pedro/
Campinas. 

Para cada etapa regional, 
haverá uma fase de inscrição, 
um período de chamada dos 
pratos típicos escolhidos e, fi-
nalmente, a festa eliminatória, 
onde serão escolhidos os dez 
melhores quitutes de cada ma-
crorregião. 

As receitas dos vencedores 
serão publicadas no Guia Turís-
tico-Gastronômico Sabor de SP 
que será idealizado e distribu-
ído pela Secretaria de Turismo 
em agências de turismo, tra-
de, órgãos vinculados ao setor 
e com direito a uma página na 
internet. ■

GASTRONOMIA PAULISTA

Sabor SP

O Parque da Rocha Mou-
tonnée, localizado na 
estância turística de 

Salto, foi revitalizado. A inicia-
tiva foi realizada com recur-
sos do Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias), da Secretaria Esta-

dual de Turismo, que deman-
dou investimento da ordem de 
R$ 1,8 milhão.

A entrega da obra, no final 
de dezembro do ano passa-
do, contou com a presença do 
governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). 

SALTO

Parque é Revitalizado

O local passou por uma ampla 
reforma sem perder sua carac-
terística histórica e pitoresca. 
O valor do convênio foi inves-
tido em adequação às normas 
de acessibilidade, reforma do 
galpão principal, construção de 
auditório junto à Rocha Mou-

tonnée, implantação de siste-
ma de circuito fechado de TV 
(segurança), reforma de toda a 
instalação elétrica e hidráulica, 
praça cívica, totens e equipa-
mentos urbanos, reforma dos 
sanitários existentes e paineis 
museográficos. ■




