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“ Expectativa e esperança”
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pags 14 e 15 Págs 12 e 13 l INCLUINDO NA AGENDA
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Pág 08 l TRANSPARÊNCIA E ACESSIBILIDADE
“Paulo Sugiura - do TCE, recomenda atenção com acessibilidade 
na promoção da autonomia e independência das pessoas com 
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Pág 05 l REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
“UVESP - participa de evento em Hortolândia com o Parlamento 
Metropolitano e discute, entre outros assuntos, a composição 
das tarifas de transporte público na região”

Pág 18 l MUNDO SUSTENTÁVEL
“Itu EcoLegal - práticas sustentáveis por meio de um modelo de 
gestão organizacional no Legislativo.

Pág 22 l NAS ANDANÇAS PELO ESTADO
“PONGAÍ - a UVESP participa de evento público com vereadores 
e sociedade civil”
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O TRIBUNAL DE CONTAS 
AJUDANDO NA TRANSPARÊNCIA

No mundo contempo-
râneo, no conjunto de 
administração pública, 

consagra-se a obrigatoriedade 
do critério ético como fator re-
levante da conduta do adminis-
trador público. Principalmente 
se considerarmos duas leis que 
nortearão as administrações pú-
blicas em andamento: a lei da 
ficha limpa e a responsabilidade 
fiscal.

 A elas se junta a questão éti-
ca e moral, que está presente 
em tudo aquilo que caracteriza 
o cotidiano do cidadão e de suas 
relações com a cidadania. Em 

todas as atitudes 
o campo ético está 
presente, determi-
nando o padrão de 
comportamento da 
pessoa.

Assim, todos os 
atos administrativos 
estão, obrigatoria-
mente, subordina-
dos ao direito e à 
moral. A Lei é a base 

da sustentação do sistema, e a 
moral o paradigma que dá es-
sência ao processo decisório.

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, conferindo as 
suas atribuições pedagógicas, 
por determinação do presidente 
Roque Citadini, decano da Corte, 
que a preside pela quarta vez, sai 
a campo para orientar prefeitos 
quanto à aplicação absoluta-
mente transparente do recurso 
público.

Pela primeira vez na história 
do TCE, com apoio dos seis con-
selheiros que a compõem, e que 
vão aos municípios, o presidente 

Citadini, auxiliado pelos técnicos 
que, por sua vez, são comanda-
dos pelo respeitado e conhecido 
Secretário- Diretor-geral, Sérgio 
Rossi, informam o que pode ser 
feito com o dinheiro público.

Desde o advento da Consti-
tuição Federal de 1988 até essa 
parte, a “Carta Cidadã”, tem 
reiterado, com clareza solar, os 
princípios que constituem o pon-
to central da condução do admi-
nistrador. A ética ganha, nesse 
contexto, a predominância, no 
capítulo da moralidade, legali-
dade, publicidade e impessoali-
dade.

A nossa Carta Maior rompeu 
com procedimentos e princípios 
deletérios, para indicar uma nova 
ordem democrática, enriquecida 
por leis atuais e, principalmente, 
pela Lei da Transparência.

Essa seja a razão principal 
pela qual os administradores de-
vem colocar em suas agendas as 
palestras e seminários que lhes 
oferece o Tribunal de Contas do 
Estado, em pequenas cidades 

paulistas, exatamente aquelas 
cujas informações demoram a 
chegar e cujo orçamento não 
pode se dar ao luxo de ter advo-
gados à disposição para evitar 
erros que comprometem sua 
vida pública.

Sob a ótica municipalista, 
onde o Estado é abstrato, e o 
município a nossa terra, na qual 
habitamos o seu chão e o trans-
formamos para a nossa sobrevi-
vência, é fundamental fazer vin-
gar à ética e os bons costumes.

Com ações como essas do 
Tribunal de Contas do Estado, 
que orienta antes de punir, com a 
transparência pela comunicação 
governamental, encontramos o 
caminho para que os gestores 
municipais  ensinem que crescer 
na política se faz pelo respeito ao 
dinheiro público.

Esses, graças a um tribunal 
de contas democrático, conquis-
tam a sabedoria e adquirem a 
experiência que transmitem a 
todos que o ajudam a cuidar do 
patrimônio do povo. ■
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O Tribunal de Contas 
do Estado de São 
Paulo é um órgão in-

dependente com funções des-
critas na Constituição Federal. 
Sua fiscalização se exerce con-
tábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, no 
tocante às entidades da admi-
nistração direta, indireta, fun-
dações instituídas ou mantidas 
pelo poder público. A análise 
é feita quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, 
aplicações de subvenções e 
renúncia de receitas.

Um dos grandes avanços no 
Tribunal de Contas do Estado 
foi a criação da “Consulta Ci-
dadã”. Nela o munícipe pode 
acompanhar os atos do Poder 
Público, fundamental para o 
exercício da democracia, com a 
exposição, gratuitamente, das 
publicações dos despachos e 
das decisões proferidos nos 
processos que tramitam no TC.

Muito já se discutiu sobre 
a verdadeira essência dessa 
Instituição. Para nortear o en-
tendimento do agente públi-
co, o artigo 44 da Constituição 
Federal, a chamada “Consti-
tuição Cidadã” assegura que 
independente da necessidade 
de integração a um Poder, em 
verdade o que resta bem defi-
nido é que os Tribunais de Con-
tas são os órgãos que prestam 
auxilio ao Poder Legislativo na 
missão privativa de controle 
externo destinado à fiscaliza-

ção dos recursos públicos.
É, pois – como disse Se-

cretário - Diretor Geral Sérgio 
Rossi - conferida aos Tribunais 
de Contas, sem traços de su-
bordinação, amparar o Poder 
Legislativo na sua tarefa fisca-
lizatória. Exatamente isso que 
emana do artigo 71 da Consti-
tuição federal.

Portanto, constitucional-
mente, cabe ao Tribunal de 
Contas emitir parecer sobre 
as ações do chefe do Execu-
tivo. Nesse parecer, a Corte 
recomenda ao legislativo cor-
respondente o julgamento de 
regularidade ou irregularidade 
das contas anuais do gestor, 
oferecendo as orientações téc-
nicas para a formação do juízo 
dos responsáveis pelo julga-
mento das contas apresenta-
das.

Nesse aspecto, em se tra-
tando de executivo, aí se es-
gota a tarefa do Tribunal de 
Contas do Estado, mas para 
os demais administradores, a 
Constituição Federal determi-
na que os tribunais de contas 
façam o julgamento devido, de 
acordo com o inciso do artigo 
71 da Carta Magna, nisso se in-
cluem as Câmaras Municipais.

CICLO DE DEBATES
Por isso, muito além das 

suas funções constitucionais, 
o Tribunal de Contas do Esta-
do criou o ciclo de palestras 
e debates, com o propósito de 

orientar agentes públicos quanto à aplicação dos 
recursos oriundos do bolso do cidadão.

Trata-se de uma iniciativa, sem dúvida, acerta-
da, pois a Casa pretende que haja o mínimo possí-
vel de apontamentos em irregularidades do poder 
público. Como bem diz o presidente Roque Citadi-
ni, “observamos que a maioria das contas impug-
nadas é por despreparo e não por má fé”.

Para orientar o Tribunal vai ao encontro dos 
agentes públicos no interior, totalizando 40 even-
tos, abrangendo 644 municípios paulistas. O início 
do 17º ciclo foi em Santo Anastácio, região de Pre-
sidente Prudente, no dia 22 de março.

Com a presença de técnicos, e em outros até 
com o presidente, conselheiros e o diretor geral, 
os agentes públicos são informados sobre o equi-
líbrio entre receitas e despesas, aplicação dos re-
cursos no ensino, na saúde, mobilidade urbana, 
Saneamento e Resíduos Sólidos, Lei de Acesso à 
Informação, respeito aos limites de gastos com 
pessoal, pagamento dos encargos previdenciários, 
precatórios e outros tantos que no conjunto indi-
cam a qualidade da gestão dos recursos públicos.

E não se discute a importância desses ciclos, 
com os quais não se pode dizer que as informações 
e orientações não chegaram ao agente público.

Como destacou o Secretário-Diretor Geral Sér-
gio Rossi “um dos objetivos dos encontros é jus-
tamente estabelecer contato direto com os juris-
dicionados, reciclar o conhecimento dos agentes 
municipais e debater questões frente à dinâmica 
da legislação, em nome de bons resultados da ad-
ministração”.

Ele lembra que o papel do TCE não é somente 
o de fiscalizar os municípios e Estado, mas sobre-
tudo orientar e prestar informações sobre as boas 
normas que regem a administração pública, prin-
cipalmente com a boa aplicação e destinação dos 
recursos públicos.

O presidente deixou claro que, além dos temas 
abordados, qualquer dúvida mesmo relativa à ou-
tro assunto, deve ser esclarecida. ■

CIDADANIA

Ciclo de DEBATES com 
os gestores públicos
Por: Sebastião Misiara

Sertãozinho São José do Rio Pardo

Lins Osvaldo Cruz
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DIRETRIzES

Por: Paulo Nathanael Pereira de Souza

Sobre o “Politicamente correto”

O “politicamente cor-
reto” está na moda. 
E, sem embargo do 

nome, pouco tem a ver com a 
militância propriamente dita 
política deste ou daquele cida-
dão, visto que diz respeito es-
pecificamente ao uso da língua, 
o qual deverá ser o mais insos-
so e neutro possível. Tudo para 
evitar discriminações capazes 
de dividir os seres humanos, 
poupando-os, assim, do risco de 
que venham a insultar ou a ser 
insultados, na dialogação entre 
diferentes grupos sociais.

O que está em jogo nesse 
tipo de preocupação é a lingua-
gem e não o partido político. Por 
exemplo: em vez de dizer que 
alguém é preto ou negro, me-
lhor adjetivá-lo como afro; e ao 
dizer que fulano ou sicrano foi 
judiado, melhor será registrar 
que foi maltratado. De tal forma 
isso está se disseminando, que, 
cada vez mais o politicamente da 

linguagem se vai identificando 
com a prática tortuosa de uma 
autocensura ou, quando não, 
de um sufocante patrulhamento 
cultural, com claros reflexos na 
liberdade de criar nas áreas, as 
mais diversas, do pensamento e 
da arte.

Preocupado com o tema, fui 
acessá-lo, por curiosidade, na 
Wikipédia, que assim o concei-
tua: “O termo é entendido pe-
los acadêmicos como um ins-
trumento retórico de grupos 
conservadores que procuram 
deslegitimar críticas a algumas 
posturas discriminatórias, além 
de uma forma de justificar a 
apresentação de narrativas po-
líticas polêmicas e não consen-
suais do ponto de vista científi-
co”. O que se depreende dessa 
conotação da expressão é o se-
guinte: a) o “politicamente cor-
reto” é próprio da linguagem dos 
progressistas e impróprio da dos 
conservadores; b) o que se deve 

buscar sempre é o consenso, 
através de linguagens que unam 
e não dividam as opiniões, a sa-
ber, uma construção artificial 
de consensos ou unanimidades, 
que, como achava Nelson Rodri-
gues, são sinônimos de burrice!

Outra surpresa que me trouxe 
a Wikipédia foi o fato de localizar 
historicamente a origem do “po-
liticamente correto” na religião, 
mormente na católica, que insti-
tuiu, séculos atrás, no movimen-
to da contra reforma, o “Index 
Librorum Prohibitorum”, a lista 
maldita das obras, que contives-
sem desvios na ortodoxia ultra-
montana. Apenas com uma sutil 
diferença entre o antigo “Index” 
e o moderno “politicamente 
correto”: “no caso católico, in-
correção política significa estar 
em desacordo com as ideias po-
líticas da Igreja Católica, já no 
presente caso, “politicamente 
incorreto” é aquilo que gera ex-
clusão. O primeiro representa 
uma ideia de sociedade fechada; 
o segundo, uma ideia de socie-
dade aberta”. Tudo isso me pa-
rece um tanto quanto simplifica-
dor e forçado, além, de traduzir, 
de forma bisonha e perigosa, 
dada a sua crescente populari-
dade, um invólucro modernoso 
das divergências eternas entre o 
formal bem comportado e o in-
formal amolecado das posições 
políticas e lexicológicas, que 
sempre dividiram, e continuarão 
a dividir os seres humanos em 

sua história.
Seria, aliás, interessante que 

os autores do verbete da “Wiki-
pédia”, levassem em conta, na 
formulação de seus pontos de 
vista, as contribuições de duas 
fontes importantes do “politica-
mente correto”, a saber:

1º) o “duplipensar”, constan-
te do “1984”, de George Orwell, 
e que parece ter atualmente to-
mado conta da cultura universal;

2º) o personagem de Eça de 
Queiroz (“O primo Basílio” e os 
“Maias”), o Conselheiro Acácio, 
protótipo de conservador e de 
besta quadrada, que só abria a 
boca para praticar a sua versão 
particular do “politicamente cor-
reto”, isto é, o que falar e como 
fazê-lo para não incomodar o in-
terlocutor. ■
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Da Redação

Parlamento discute composição 
da tarifa do transporte

Temas como a implan-
tação de Universidade 
Federal para a RMC e 

maior atenção aos municípios 
da revisão do Pacto Federativo 
também foram abordados

Representantes de quatorze 
dos dezenove parlamentos que 
compõem a Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC) apro-
varam, com unanimidade, no 
dia, 27 de junho, requerimen-
to destinado ao Conselho de 
Desenvolvimento e a Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (EMTU), 
solicitando cópia das planilhas 
de custo utilizadas para com-
posição das tarifas urbanas e 
intermunicipais do transporte 
público.

O assunto foi debatido am-
plamente na segunda reunião 
do Parlamento Metropolitano, 
ocorrida em Hortolândia. O 
objetivo do órgão é o de plei-
tear uma tarifa regional para 
a RMC. “Acreditamos que com 
as planilhas de cada uma das 
cidades será possível traçar 
um estudo sobre sua composi-
ção e, então, avaliar se os va-
lores das tarifas estão dentro 
do esperado”, explicou o pre-
sidente do Parlamento Metro-
politano, Lourivaldo Messias de 
Oliveira,(Valinhos).

Segundo o autor do pedido, 
o presidente da Câmara de Ja-
guariúna, Fred Chiavegato, as 
planilhas são indispensáveis 
para que o Parlamento possa 
discutir regionalmente a tari-
fa. “Se de uma hora para outra 
abaixou o valor, precisamos 
saber quem está ficando com 
esse ônus. Todos os municípios 
têm suas especificidades, mas 
a composição da tarifa deve ser 
a mesma para todos. 

O vereador Antônio Soares 
Gomes Filho, citou como exem-
plo sua cidade, Valinhos, que 
abriu uma auditoria para apu-
rar como é formada a planilha. 
“Na planilha o ISSQN [Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Na-
tureza] estava zerado. Depois o 
prefeito manda para uma Câ-
mara um projeto para retirar 
1% do ISSQN. Alguma coisa 
está errada, certo?”, indagou.

O prof. João Pereira (PR), ve-
reador de Hortolândia, abordou 
as manifestações para melho-
rias no transporte público que 
estão ocorrendo em todo país. 
Segundo ele, o maior clamor é 
por melhorias na qualidade.

Já o vereador campineiro, 
Carlos Roberto de Oliveira, dis-
se que é importante devolver 
à população o controle social 
do serviço público. “Hoje nós 
pagamos até o pátio em que o 
ônibus fica parado. Precisa-
mos tirar os insumos da tarifa 
e ter o total controle sobre eles. 
Minha sugestão é que toda a 
região se reúna, por meio dos 

seus conselhos, para enfrentar 
esse monopólio”, afirmou.

O presidente da Câmara de 
Hortolândia e 2º vice-presiden-
te do Parlamento, Paulo Perei-
ra Filho, o Paulão (PPL), pro-
pôs que o Parlamento ofereça 
um curso para os vereadores 
sobre como são compostas as 
tarifas do setor de transporte. 
“Busquemos profissionais para 
que todos os vereadores que se 
interessem busquem informa-
ções sobre como são criadas e 
como se chega ao valor de uma 
tarifa. Assim teremos conheci-
mento profundo para discutir 
com sabedoria os valores co-
brados da população”, comen-
tou.

A vereadora de Vinhedo, 
Marta Leão, pediu que fos-
se criada uma comissão para 
estudar a fundo as planilhas. 
“Elas não são reais [plani-
lhas], representam apenas os 
interesses da concessionária”, 
alardeou.

José Nazareno Gomes, o ve-
reador Zezé (PT), de Hortolân-
dia, também deu sua contribui-
ção ao tema, destacando que o 
subsídio “tira dinheiro do órgão 
público, quando deveria tirar da 
concessionária”.

Ainda sobre este tema, su-
gestões para melhorias nos 
pontos de ônibus de uma for-
ma geral e a possibilidade de 
trazer um técnico para auxiliar 
nos estudos da planilha tam-
bém foram levantados por ou-
tros parlamentares.

Além do presidente Paulão, 
e dos vereadores Zezé e prof. 
João Pereira, também partici-
param do evento os vereado-
res de Hortolândia Adailton Sá 

(PV), Cleuzer Marques de Lima, 
o John Lenon (PT), Clemilda 
Pereira, a Mida (PT), Edivaldo 
Sousa Araújo (PSB), e Marcelo 
Ferrari (PRP).

Melhorias para a RMC
Duas Moções de Apelo fo-

ram ainda aprovadas na reu-
nião. A primeira destinada ao 
ministro de Educação, Prof. 
Aloizio Mercadante, reivindica a 
construção de uma Universida-
de Federal para a RMC.

Atualmente, a RMC - nona 
maior região do país, sendo 
responsável por 7,83% do PIB 
Paulista e 1,7% do PIB Nacio-
nal - não possui nenhuma uni-
versidade federal, sendo que as 
duas mais próximas distam a 
100 km, em São Paulo, ou a 200 
km em São Carlos.

Outra propositura, endere-
çada à Presidência da Repú-
blica, pede mais atenção aos 
municípios na revisão do Pacto 
Federativo, seguindo as delibe-
rações do Conselho de Desen-
volvimento. Conforme justifi-
cativa da moção, os municípios 
estão com uma sobrecarga nas 
contas municipais por respon-
sabilidades que deveriam ser 
da União ou dos Estados, fi-
cando para estes apenas uma 
pequena fatia do bolo orçamen-
tário.

UVESP e a importância 
do Poder Legislativo

O presidente da União dos 
Vereadores do Estado de São 
Paulo (UVESP), Sebastião Mi-
siara, a convite do segundo vi-
ce-presidente do Parlamento e 
presidente da Câmara de Hor-
tolândia, Paulo Pereira Filho, o 

Paulão (PPL), explanou ao Par-
lamento sobre a importância do 
papel do vereador na democra-
cia brasileira, suas funções e, 
sobretudo, a necessidade dos 
legislativos se manterem uni-
dos para propiciar mudanças 
na sociedade.

Aquela imagem do vereador 
que faz só moção de louvor e 
indicação de tapa buraco está 
ultrapassada, precisamos pen-
sar regionalmente, os vereado-
res devem estar capacitados e 
a UVESP tem investido nesta 
questão”, relatou.

TCE e Legislativo
Misiara também falou sobre 

um Seminário que será realiza-
do na Câmara de Campinas, no 
dia 22 de agosto, para esclare-
cer dúvidas dos presidentes da 
RMC em parceria com o TCE 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo). O presidente da 
Câmara de Hortolândia, Pau-
lão, pediu que Misiara interce-
desse junto ao TCE para montar 
o evento e tirar dúvidas dos le-
gisladores.

O Seminário intitulado de 
“Legislativo Passado a Limpo”, 
trará uma série de informa-
ções para evitar o grande nú-
mero de contas de presidentes 
rejeitadas, apresentadas pelo 
diretor do Tribunal de Contas 
do Estado, Sérgio Rossi. “Gran-
de parte das contas rejeitadas 
dos presidentes de Câmara não 
acontece por dolo, elas aconte-
cem por falta de informação. O 
vereador é procurador, ouvidor 
do povo, e queremos prepará-lo 
para isso, pois ele é o indutor 
do crescimento de sua cidade”, 
explicou. ■

Presidente da Uvesp apoia a formação dos parlamentos regionais para a discussão dos problemas comuns. Anuncia, em 
Campinas, dia 22 de agosto, o Seminário “Legislativo Passado a Limpo”, promovido com o Tribunal de Contas do Estado, 
observado pelo presidente do Parlamento, Lorival Messias de Oliveira, Paulo Pereira, de Hortolândia, Marcos Bolonhezi, de 
Paulínia e Alfredo Chiavegato, de Jaguariúna.
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Desde abril de 2012 está 
em vigor a Lei Federal 
12.587, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana.

Trata-se de um conjunto de 
normas que incentiva a prioriza-
ção do transporte coletivo, públi-
co e não motorizado em lugar do 
individual, particular e motori-
zado. Cria diversos mecanismos 
para garantir a oferta de gratui-
dades e a manutenção de pas-
sagens acessíveis nos meios de 
transporte coletivo.

Parece ser algo muito novo, 
mas não é. Tramitou por 17 anos 
no Congresso Nacional. O projeto 
original foi apresentado em 1995. 
Isso quer dizer que há muito tem-
po já se sabe, já se tem conheci-
mento da necessidade de tratar 
essa questão de forma mais séria 
e eficiente, mas, foi necessário o 
grito das ruas para que os gover-
nos, em todos os níveis, acordas-
sem e se mostrassem realmente 
interessados no assunto.

Nunca a sociedade recebeu 
uma satisfação quanto ao preço 
das tarifas cobradas ou quanto à 

qualidade dos serviços prestados. 
Mas, curiosamente, enquanto 

a política da mobilidade urbana 
apresentada pelo Governo Fe-
deral para toda a nação aponta 
numa direção, a política econômi-
ca do mesmo governo vem indi-
cando há muito tempo, na forma 
de incentivos e subsídios, na dire-
ção oposta: seja feliz, compre um 
carro, nós baixamos os impostos 
pra você!

Este país precisa de coerência!
Fato é que nos últimos anos, 

ao invés de desenvolver políticas 
sérias de mobilidade urbana para 
atender aos cidadãos e às cida-
des, as políticas foram no sentido 
de estimular a venda de mais e 
mais veículos, até que as cidades 
se tornassem intransitáveis. 

Quanto aos transportes públi-
cos, pouco se fez por aqueles que 
deles necessitam, mas muito se 
fez pelos interesses econômicos 
das empresas concessionárias 
que, com cálculos incompreen-
síveis, impuseram seus custos e 
sua pouca qualidade para pesso-
as que nunca tiveram o perfil de 
reclamar.

Voltando à lei, que é o foco 
deste artigo, logo nas primeiras 
linhas já é definido o principal 
objetivo da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, qual seja a 
integração entre os diferentes 
modos de transporte e a melho-
ria da acessibilidade e mobilidade 
das pessoas e cargas no território 
do Município.

É importante lembrar que 
compete aos municípios a execu-
ção da política de mobilidade ur-
bana que promova o acesso uni-
versal à cidade e contribua para o 
desenvolvimento urbano susten-
tável.

A lei garante ao usuário re-
ceber um serviço adequado, 
participar do planejamento, da 
fiscalização e da avaliação da po-
lítica local de mobilidade urbana, 
ampla informação nos pontos 
de embarque e desembarque de 
passageiros, de forma gratuita e 
acessível, sobre itinerários, horá-
rios, tarifas dos serviços e modos 
de interação com outros modais e 
o direito a um ambiente seguro e 
acessível para a utilização de todo 
o sistema. 

Ou seja, quando o povo grita 
nas ruas – e isso, no que diz res-
peito à mobilidade - pede por algo 
que já lhe é garantido por lei, mas 
simplesmente não é cumprido.

A lei estabelece, ainda, a im-
posição aos Municípios com mais 
de 20.000 (vinte mil) habitantes e 
a todos os demais que são obriga-
dos, por força de lei, a ter o plano 
diretor, a elaborar o Plano de Mo-
bilidade Urbana. Essa obrigação 
tem prazo: abril de 2015.

Não se faz um plano municipal 
de mobilidade da noite para o dia 
porque ele envolve a cidade como 
um todo. É necessário avaliar os 
serviços de transporte público 
coletivo existentes; a circulação 
viária; todas as infraestruturas 

do sistema de mobilidade ur-
bana; questões relacionadas a 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência e restrição de mobili-
dade; a integração dos modos de 
transporte público e destes com 
os privados e os não motorizados;  
a operação e o disciplinamento do 
transporte de carga na infraes-
trutura viária, entre outros aspec-
tos igualmente relevantes; enfim, 
envolve toda a vida da cidade.

A sanção para os municípios 
que deixarem de fazer o plano 
municipal será o impedimento de 
receber recursos orçamentários 
federais destinados à mobilidade 
urbana até que atendam à exi-
gência legal.

Muitos prefeitos ainda não 
acordaram para a necessidade 
de elaborar o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. Muitos ve-
readores nem sabem que terão 
que discuti-lo e que isso envolve 
a participação da sociedade, pois 
todas as fases do processo, des-
de a elaboração até a aprovação, 
demandam a realização de audi-
ências públicas.

Vereador, vamos cobrar um 
Plano Municipal de Mobilidade 
bem feito. Una-se à voz das ruas 
de forma legítima, exercendo o 
seu papel. Exija, participe, fiscali-
ze. Para isso você foi eleito. ■

Por:  Claudia Rattes La Terza Baptista

Os gritos das ruas e a 
educação financeira

Os últimos meses fo-
ram marcados por grande alerta 
dos gestores municipais, com boa 
parte da população indo para as 
ruas, lutando por seus direitos e 
melhorias no que é oferecido pe-
los governos. O estopim de toda 
essa onda de protestos foram 
“apenas R$0,20” e o resultado foi 
reinvidicações das mais variadas.

Fica a dúvida de muitos ges-
tores: o que tem a ver esses dois 
temas? Simples, assim como em 
relação às finanças a pessoa que 
não tem educação financeira não 
sabe priorizar os gastos e, com 
isso, fica endividado com os cre-
dores cobrando incessantemen-
te, a situação dos gestores muni-

cipais também é muito parecida, 
pois a má utilização dos recursos 
públicos leva a gastos excessivos 
e falta de direcionamento de ver-
bas para áreas vitais, o que gera 
uma dívida social, que agora está 
sendo cobrada pela população.

É importante ter em mente 
que a situação em que nos en-
contramos não é resultado de 
apenas uma gestão, e sim de todo 
um histórico de insatisfação que 
foi se acumulando no decorrer 
dos anos. A visão da população de 
que o dinheiro público é utilizado 
de forma que não corresponde 
aos reais anseios é antiga e foi 
se acumulando, até que chegou a 
um ponto limite.

Por isso, muita calma, não 
adianta sair procurando culpa-
dos; devem-se buscar soluções 
para os problemas. Quanto à pos-
tura dos gestores públicos diante 
dessa situação, deve ser de res-
ponder imediatamente às rein-
vidicações mais urgentes, assim 
como já está ocorrendo, e criar 
uma estratégia preventiva para 
que esses problemas não mais 
ocorram. 

Como explico na Metodologia 
DSOP, o primeiro passo é buscar 
um diagnóstico da situação real 

da atual prefeitura; ver as contas 
públicas, avaliar todos os gastos e 
receitas, contar o que realmente 
não é necessário e reduzir gastos 
com renegociações de contratos 
e revendo o planejamento estra-
tégico do município. 

O próximo passo é ouvir as vo-
zes do que a população realmen-
te quer, fazendo reuniões entre 
prefeitos, vereadores, entidades 
de classes e representantes po-
pulares, e ver quais são as reais 
prioridades. Assim como em nos-
sas famílias, é preciso conversar 
e estabelecer quais os caminhos 
a serem tomados.

Para isso, é preciso ser o mais 
realista possível, mostrando a 
real situação e vendo o que é fac-
tível de ser realizado. Novas pro-
messas que não serão cumpridas 
apenas agravarão ainda mais a 
situação. Muitas vezes, se faz ne-
cessárias ações que não serão as 
mais agradáveis, mas, o papel do 
gestor é justamente o de saber o 
que será benéfico a curto, médio 
e longo prazo à população e, a 
partir daí, buscar o menor custo/
benefício. 

Pode ter certeza, na maioria 
dos contratos que se fecha, há 
margens para negociação e re-

duções nos valores, porém, para 
tanto, é preciso que haja diálogo 
e clareza em todos os setores da 
gestão municipal. Quanto maior a 
abertura de uma prefeitura junto 
aos seus munícipes, melhor será 
o diálogo.

Enfim, chegou a hora de mu-
dar e buscar alternativas. Por 
mais que os protestos diminuam 
nos próximos dias, uma chama 
está acesa e, se os gestores não 
responderem à altura, poderão 
ser penalizados nas urnas. Assim 
como na educação financeira, é 
necessária a mudança de hábitos 
e costumes. ■

Os gritos das ruas e a 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Edu-
cação 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.

MOBILIDADE URBANA: 
somos todos responsáveis

Claudia Rattes La Terza Baptista
Advogada, especialista em Direito 

Público e diretora da Baptista & La 
Terza Advogados Associados.
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LEGISLAÇÃO

O Vereador e a apresentação 
de PROJETOS DE LEI

Muitos vereadores e 
vereadoras têm re-
velado certa frus-

tração, na medida em que ain-
da não conseguiram, nos seus 
mandatos, propor projetos de 
lei. É importante falarmos um 
pouco mais sobre esta questão, 
inclusive para esclarecer a res-
ponsabilidade do parlamentar 
no contexto do processo legis-
lativo.

De forma frequente e equi-

vocada ouve-se que o vereador 
ou a vereadora que “trabalha” 
é o que propõe projetos de lei... 
O vereador João “trabalhou” 
muito neste primeiro semestre, 
apresentou quarenta projetos 
de lei, mas a vereadora Maria 
não “produziu” nada, pois não 
propôs projeto algum.

É um grave erro pontuar o 
número de projetos de lei apre-
sentados por um vereador ou 
por uma vereadora como crité-
rio para qualificar ou desqualifi-
car o exercício do seu mandato. 
Mesmo por que “propor” proje-
tos faz parte da atividade par-
lamentar, mas não “resume” a 
atividade parlamentar.

Essa “fome” em propor pro-
jetos de lei chega ao ponto de, 
no Brasil, justificar a existên-
cia de um “comércio”. O parla-
mentar pode comprar um “kit” 
com noventa projetos, inclusive 
acompanhados de justificativa. 
É só “recortar”, “colar”, “assi-
nar” e protocolar... Pode, mas 
não deve!

Vejamos o caso de um vere-
ador que, somente em janeiro 
e fevereiro deste ano, propôs 
trinta projetos de lei, mas não 
participou dos trabalhos de ins-
trução dos demais projetos em 
tramitação, nas comissões, não 

se interessou pelas matérias, 
tampouco soube o conteúdo dos 
projetos que aprovou. Se a ava-
liação residir no critério do nú-
mero de projetos apresentados, 
o vereador, neste caso, “traba-
lhou” muito... Mesmo que seus 
projetos contenham conteúdos 
superficiais, baixo nível de re-
percussão ou inconstitucionali-
dades.

Agora, vamos analisar a 
postura de outro vereador, que 
ainda não propôs projeto de lei, 
mesmo decorridos seis meses 
de mandato, mas atuou con-
sistentemente na instrução dos 
demais projetos, apropriou-se 
tecnicamente de seus conteú-
dos, discutiu-os com a socieda-
de, quanto as suas respectivas 
repercussões, formou seu con-
vencimento e de maneira cons-
ciente e responsável votou os 
projetos submetidos à delibera-
ção na câmara. Bem, diante do 
critério que leva em conta para 
a avaliação do mandato ape-
nas o número de projetos de lei 
apresentados, a conclusão é de 
que este vereador “trabalhou” 
pouco...

A questão é que o Brasil, em 
geral, e os municípios, em par-
ticular, não precisam de leis 
em “quantidade”, mas de leis 

“com” qualidade. A democracia 
amadurece, a cidadania afirma-
-se e a sensação de segurança 
instala-se a partir de um quadro 
com poucas e boas leis. Montes-
quieu, em seu celebre Do Espí-
rito das Leis, ensina que “as leis 
inúteis enfraquecem as leis ne-
cessárias”.

Portanto, a missão do verea-
dor e da vereadora está no pleno 
e responsável comprometimen-
to do seu mandato com a cons-
trução qualificada de uma lei. A 
apresentação de um ou de outro 
projeto de lei, por parte de um 
parlamentar, pode ser episódi-
ca, no entanto, a atenção ao con-
teúdo que integra os projetos de 
lei em tramitação na câmara, 
mesmo os que não são de sua 
autoria, deve ser permanente. ■

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*
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Os sucos de laranja COAF, está no ranking da bebida com expressivo crescimento no 
consumo em todo o país. Trata-se de um suco 100% natural, sem conservantes ou 
adoçantes, totalmente nutritivo.  Hoje os sucos COAF são encontrados nas prateleiras
de grandes redes de supermercados, além de estar presente na merenda escolar 
de milhares de crianças matriculadas em escolas públicas municipais do Brasil.

COAF BRASIL NOSSO NEGÓCIO É LARANJA

     Diretamente do campo são mais de vinte  opções de produtos higienizados,
descascados, embalados, total aproveitamento com economia e qualidade de vida

Conheça nossa cooperativa!

(17) 3343-7848 | 3345-4338

Participamos de licitações em todo o território Nacional

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 245 
               Centro – Bebedouro SP

     Diretamente do campo são mais de vinte  opções de produtos higienizados,
descascados, embalados, total aproveitamento com economia e qualidade de vida

www.coafbrasil.com.br

TRANSPARÊNCIA E 
ACESSIBILIDADE

O Princípio da Publi-
cidade encontra-se 
no mesmo nível dos 

demais princípios dirigidos à 
administração pública (legali-
dade, impessoalidade, morali-
dade e eficiência), sem o qual 
ficaria sem sentido, à medida 
que os atos praticados pelo 
gestor público em razão da ou-
torga conferida pelo cidadão 
ficariam “às escuras”, sem a 
exposição pública.

Daí o fundamento da trans-
parência, se “todo poder ema-
na do povo” e é exercido por 
representantes eleitos demo-
craticamente, nada mais lógico 
e razoável que as ações sejam 
demonstradas em função do 
atingimento do interesse pú-
blico à sociedade que os elege-
ram. 

A garantia da transparên-
cia em nosso sistema jurídico 
infraconstitucional ao longo 
das duas últimas décadas foi 
assegurada por diversos ins-
trumentos: alguns dispositi-
vos mencionados nos artigos 
48 e 48-A (alterados pela L.C. 
131/09) da Lei de Responsabili-
dade Fiscal e também pela Lei 
de Acesso à Informação - LAI 
(Lei nº 12.527, de 18.11.2011).

A leitura dos dispositivos 
mencionados incorpora o avan-
ço na área da comunicação 
trazido pelo meio eletrônico e 
passa a consigná-lo como im-
portante meio de divulgação de 
informes do setor público à so-
ciedade, a respeito do desen-
volvimento das políticas públi-
cas, da arrecadação de tributos 
e dos dispêndios em bens e 
serviços públicos.

Todavia, o desafio agora é 
traduzir a forma mais adequa-
da pela qual a transparência 
dos atos da administração deve 
se apresentar à sociedade. 

A apresentação de uma lin-
guagem clara, acessível é re-
quisito obrigatório da transpa-
rência, reproduzida inclusive 
no artigo 5º da Lei de Acesso à 
Informação1. 

Portanto, transparência não 
se resume a divulgar informa-
ções na Internet, mas também 
ao atendimento de requisitos 
de acessibilidade, aproveitabi-
lidade, integralidade, conteú-
do, série histórica, dentre ou-
tros. 

A informação além de ser 
clara, deve ser disposta em 
seu conteúdo integral, deve 
atender necessidades simples 
como pesquisar uma nota de 

empenho ou um processo de 
contratação, até necessidades 
mais complexas, como avaliar 
seus resultados de execução 
orçamentária em função dos 
programas governamentais, 
isso tudo tem que ser assegu-
rado dentro das funcionalida-
des proporcionadas pela tec-
nologia atualmente disponível.

E como fica o acesso a esse 
tipo de informação por pesso-
as portadoras de necessidades 
especiais? 

De certa data, o Governo Fe-
deral tem se empenhado em 
ditar padrões tecnológicos, 
dos quais destacarei para este 
momento, as orientações para 
o acesso de pessoas com defi-
ciência no contexto do Padrão 
e-MAG, um Modelo de Acessi-
bilidade de Governo Eletrônico 
que consiste em um conjunto 
de recomendações a ser consi-
derado para que o processo de 
acessibilidade dos sítios e por-
tais do governo brasileiro seja 
conduzido de forma padroniza-
da e de fácil implementação.

Nesse contexto, o computa-
dor e a Internet representam 
um enorme passo para a inclu-
são de pessoas com deficiên-
cia, promovendo autonomia e 
independência2, todavia as pá-
ginas eletrônicas não são aces-
síveis às pessoas com neces-
sidades especiais acentuadas, 
seja visual, auditiva ou mesmo 
com dificuldade em utilizar o 
mouse. 

Segundo o estudo do Gover-
no Federal, foram verificadas 
quatro principais situações vi-
venciadas por usuários com 
deficiência:

Acesso ao computador sem 
mouse: no caso de pessoas 
com deficiência visual, dificul-
dade de controle dos movimen-
tos, paralisia ou amputação de 
um membro superior;

Acesso ao computador sem 
teclado: no caso de pessoas 
com amputações, grandes li-
mitações de movimentos ou 
falta de força nos membros su-
periores;

Acesso ao computador sem 
monitor: no caso de pessoas 
com cegueira;

Acesso ao computador sem 
áudio: no caso de pessoas com 
deficiência auditiva.

No entanto, esses não são 
os únicos casos que devem ser 
considerados quando se pen-
sa em acessibilidade na Web. 
Muitas pessoas apresentam 
outras limitações relacionadas 
à memória, resolução de pro-
blemas, atenção, compreen-
são verbal, leitura e linguística, 
compreensão matemática e 
compreensão visual. Uma pes-
soa com dislexia, por exemplo, 
pode apresentar dificuldade 
de leitura de uma página devi-
do a um desenho inadequado. 
Por isso, um sítio desenvolvido 
considerando a acessibilidade 

deve englobar diferentes níveis 
de escolaridade, faixa etária e 
pouca experiência na utiliza-
ção do computador, bem como 
ser compatível com as diver-
sas tecnologias utilizadas para 
acessar uma página da Web.

Um dos aliados das pessoas 
com deficiência para o uso do 
computador são os recursos de 
tecnologia assistiva, que auxi-
liam na realização de tarefas 
antes muito difíceis ou impos-
síveis de realizar, promovendo, 
desta maneira, a autonomia, 
independência, qualidade de 
vida e inclusão social de pes-
soas com deficiência.

Assim, uma pessoa com li-
mitado movimento das mãos, 
pode utilizar um teclado adap-
tado que contém teclas maio-
res ou um mouse especial para 
operar o computador. Já as 
pessoas com baixa visão po-
dem recorrer a recursos como 
ampliadores de tela, enquanto 
usuários cegos podem utilizar 
softwares leitores de tela para 
fazer uso do computador.

Como se vê, há muito que 
se percorrer na jornada de in-
clusão social, a esmagadora 
maioria dos Portais de Trans-
parência da Administração 
Pública não contempla ainda 
os padrões de acessibilidade 

a portadores de necessidades 
especiais, cujo número, segun-
do o censo anual do IBGE/2010, 
é de 45 milhões de habitantes, 
ou seja, quase 24% da popula-
ção brasileira.

Portanto, a inclusão social 
no contexto de transparência 
é um ponto de atenção valioso 
a ser observado na integração 
dos princípios do desenvolvi-
mento inclusivo, como um di-
reito a ser respeitado. Além 
disso, merecerá uma atenção 
especial na formulação e dis-
cussão das políticas públicas 
e das ações estratégicas res-
ponsáveis pela inserção da tec-
nologia assistiva aos cidadãos 
portadores de algum tipo de 
necessidade especial. ■

Por: Paulo Massaru Uesugi Sugiura*

1 Art. 5º É dever do Estado ga-
rantir o direito de acesso à informa-
ção, que será franqueada, median-
te procedimentos objetivos e ágeis, 
de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão.

2 http://emag.governoeletroni-
co.gov.br/emag/ 

Instrumentos de cidadania e inclusão social

* Paulo Massaru Uesugi Sugiura
É diretor técnico de fiscali-

zação e coordenador do proje-
to de Autorização Eletrônica de 
Contas Públicas, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.
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ENTREVISTA Mais de 25 mil moradias
construídas como devem ser.

Não é só mudar de casa,
é mudar de vida.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, revolucionou o conceito de 
moradia popular no Estado de São Paulo. Desde 2011, já foram entregues mais de 25 
mil moradias. E sabe como são as casas? São as maiores e melhores casas populares do 
Brasil. Com dois ou três dormitórios, piso cerâmico, azulejo no banheiro e na cozinha, 
teto mais alto e aquecimento solar. E a arquitetura é baseada no Desenho Universal – é 
mais que acessibilidade, é funcionalidade, conforto e segurança aos idosos, obesos, 
crianças e defi cientes. Os bairros têm toda a infraestrutura, com ruas asfaltadas, luz 
elétrica, esgoto e água encanada. É mais que casa nova. É vida nova para todo mundo.
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AÇõES

É preciso destravar o mercado

Há alguns anos, para 
uma boa parte das 
famílias modestas 

do País, a conquista da mora-
dia vinha através de mutirões 
organizados entre amigos e 
vizinhos, onde a solidariedade 
falava mais alto do que qual-
quer subsídio.

O tempo passou e a vida foi 
melhorando para muitas des-
sas famílias, abrindo a possibi-
lidade de novos sonhos, onde a 
casa própria não era mais um 
‘puxadinho’, e se transformava 
em um bonito empreendimen-
to novo, projetado por enge-
nheiros e levantado por uma 
construtora.

No entanto, resta ainda uma 
trava para que o acesso ao 
imóvel novo seja facilitado a 
essa parcela da população: a 
liquidez do seu usado.  Há um 
consenso no mercado imobi-
liário que as coisas estão di-
fíceis, e que falta fôlego para 
os novos negócios. Existem 
dificuldades no lançamento de 

novos empreendimentos, e a 
política habitacional não está 
encontrando maneiras para 
destravar este mercado.

Uma análise detalhada da 
situação nos permite visuali-
zar que uma saída lógica para 
reaquecer esse segmento é 
a liberação do financiamento 
com os benefícios do MCMV 
para os imóveis usados. Isso, 
sem dúvida, permitiria àquelas 
pessoas, hoje ainda humildes, 
que dispõem de moradias sim-
ples, mas estão empregadas e 
têm renda formal, passar para 
um imóvel novo em melhores 
condições usando o financia-
mento não subsidiado, com ta-
xas normais de mercado. 

A equação é muito simples: 
elas não conseguem vender 
o seu antigo imóvel mais mo-
desto, pois o mesmo não con-
ta com as condições do MCMV 
para o financiamento. Com 
isso, ficam impossibilitadas de 
adquirir um novo, financiado 
através das regras normais de 
mercado. 

Se os imóveis usados rece-
berem as mesmas vantagens 
oferecidas pelo Programa aos 
novos, evidentemente, vamos 
ter milhões de compradores 
com possibilidades de fazer o 
seu negócio imediatamente. 
Com isso, estaríamos ainda 
resolvendo a questão da ge-
ração de emprego, renda, rea-
quecimento da economia, rea-
tivação do mercado imobiliário 
e, o mais importante de tudo, 
solucionando o problema das 

famílias de baixa renda, em 
especial aquelas que vivem em 
áreas de risco ou de proteção 
ambiental.

Por qualquer lado que se 
analise essa questão, e levan-
do em conta os objetivos e o 
perfil social implantado pelo 
governo da presidenta Dilma, o 
subsídio aos usados seria, sem 
dúvida, uma nova alavancagem 
do mercado imobiliário – fa-
vorecendo a comercialização 
tanto dos lançamentos como 
dos ‘velhinhos’.

Todo aquele boom imobili-
ário que aconteceu em 2010, 
com o lançamento do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
certamente se repetiria nesse 
momento em que o mercado 
esta carente de transações. É 
visível pelos números, quan-
do se comparam os últimos 5 
anos, que estamos passando 
por um momento de grandes 
dificuldades e de indefinição 
de futuro e a liberação dessas 
vantagens para os imóveis usa-
dos traria um reaquecimento 
muito forte para o segmento, 
que se refletiria em toda a ca-
deia produtiva.

Construtores e incorpora-
dores têm bilhões de reais que 
não podem ser movimentados 
a favor desse segmento porque 
aquelas famílias estão impos-
sibilitadas da liquidez do seu 
imóvel usado. A partir do mo-
mento que se destravar essa 
porta, todos esses recursos 
irão desaguar no mercado de 
imóveis novos, com geração de 

emprego e renda para milhões 
de trabalhadores. Esse é o ob-
jetivo.

Há milhões de pessoas hu-
mildes que estão desespera-
das para vender seus imóveis e 
para partir para novos empre-
endimentos. E aquela casinha 
construída em mutirão ainda 
pode satisfazer o sonho de ou-
tras tantas famílias que neces-
sitam de um empurrão do go-
verno  para poder comprar.

O  público que tem renda 
formal e condições de pagar 
um imóvel novo, mesmo não 
sendo um público de alto po-
der aquisitivo, é uma parcela 
que pode entrar no mercado 
sem subsídio, com as taxas 
normais de juros.

São bilhões e bilhões de re-
ais represados que poderiam 
ser direcionados para o merca-
do da construção e isso só não 
acontece porque o Programa 
Minha Casa Minha Vida ainda 
não abriu essa possibilidade.

É importante que a presi-
denta Dilma perceba a situa-
ção e as imensas chances de 
aquecimento econômico que 
estão sendo deixadas de lado. 
Com a inclusão dos usados 
no programa, bilhões de reais 
irão para o mercado de imó-
veis novos. Seria bom para os 
bancos, para as construtoras, 
incorporadoras e para toda a 
sociedade. ■

Por: José Augusto Viana Neto*

* José Augusto Viana Neto
Presidente do Conselho Regional 

de Corretores de Imóveis de São Paulo.

Geraldo Alckmin com Cássio Chebabi. “Estimular o associativismo 
e o cooperativismo faz parte da agenda de governo”.

COAF BRASIL amplia proteção 
aos pequenos produtores

“Não é o melhor 
caminho, é além 
do melhor cami-

nho”, disse Alckmin
O presidente da Coaf Brasil 

(Cooperativa Orgânica Agríco-
la Familiar), Cássio Chebabi, 
comemora a liberação de re-
cursos da ordem de R$ 16,8 
milhões por conta dos projetos 
Microbacias II: Projeto Desen-
volvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II –Acesso ao Mer-
cado.

O evento que vai beneficiar 
mais de dois mil pequenos pro-
dutores aconteceu no Palácio 
dos Bandeirantes, com a pre-
sença do governador Geraldo 
Alckmin, do deputado Itamar 
Borges, presidente da Comis-
são de Agricultura na Assem-
bleia Legislativa e da secretária 
de Agricultura e Abastecimen-
to, Monica Bergamaschi. Os 
recursos liberados são a partir 
de R$ 33 mil e chegam até R$ 
800 mil a fundo perdido. A co-
operativa foi beneficiada com a 
liberação do maior valor e irá 
apresentar uma contrapartida 
de R$ 400 mil, totalizando um 

investimento de R$ 1,2 mil.
De acordo com Cássio Che-

babi, os recursos serão para a 
construção da packing house, 
entretanto, o projeto detalha 
uma estrutura completa de 
equipamentos em todos os se-
tores de produção e prevê um 
significativo aumento na de-
manda de frutas, verduras, le-
gumes, produtos higienizados e 
envase.

“Nosso desafio é o de me-
lhorar a renda dos produtores, 
fortalecendo sua produção o 
que consequentemente irá re-
sultar no  aumento expressivo 
em sua renda”, explica o presi-
dente.

Para Alckmin, o momento é 
de alegria, “este dinheiro é uma 
maneira de estimular o asso-
ciativismo e o cooperativismo. 
O terceiro lote já está sendo 
analisado, não é o melhor ca-
minho é além do melhor cami-
nho”, afirmou o governador.

Beneficiados
Bebedouro, através, da Coaf 

Brasil, está entre os 40 projetos 
beneficiados, em meio a 25 as-
sociações, 15 cooperativas de 

39 municípios do estado.
A liberação total para a Mi-

crobaciais II foi de R$ 16,8 
milhões, Bebedouro será be-
neficiada com packing house. 
Todavia os projetos enviados 
preveem os mais variados in-
vestimentos como, mini usinas, 
logísticas e transporte para 
cadeias de leite, fruticultura, 
grãos, olericultura, café, suí-
nos, bovinos entre outros.

Credibilidade
Em conversa com Cássio 

Chebabi, a secretária Mônica 
Bergamaschi, afirmou já co-
nhecer o projeto da cooperativa, 
e desejou sucesso ao novo in-
vestimento. Em seguida, disse 
que estará presente na inau-
guração e que de acordo com a 
agenda, provavelmente estará 
acompanhada do Governador 
do Estado. ■



| 11 || 11 |

JORNAL DO INTERIOR
Julho de 2013

ARTIGOS

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

Por: Mohamed Adi Neto*

DPVAT inconstitucional

As recentes modifica-
ções nas regras dos da-
nos pessoais causados 

por veículos automotores de via 
terrestre, o seguro DPVAT, tem 
motivado inflamados debates ju-
rídicos acerca da validade de tais 
alterações.

Aguarda julgamento no Supre-
mo Tribunal Federal a Ação dire-
ta de inconstitucionalidade - ADI 
4627 - cujo relator é o Ministro 
Luiz Fux, na qual se pleiteia a de-
claração de inconstitucionalidade 
formal e material, das duas últi-
mas legislações que modificaram 
as normas do DPVAT.

Os dispositivos questionados 
pela supracitada ADI 4627 são 
o artigo 8º da Medida Provisó-
ria 340/2006, convertida na Lei 
11.482/2007, e os artigos 19, 20 e 
21 da Medida Provisória 451/2008, 
convertida na Lei 11.945/09. Re-

feridos dispositivos alteraram os 
artigos 3º e 5º da Lei nº 6.194/74 
c/c 8.441/92, que dispõe sobre o 
DPVAT.

Alude-se, mencionada ADI 
4627, haver manifesta incons-
titucionalidade formal na con-
fecção das mencionadas Leis 
11.482/2007 e 11.945/09, pela 
inobservância ao devido proces-
so legislativo, seja por violar os 
requisitos do artigo 62 da CF/88, 
seja por descumprir as determi-
nações do dispositivo do art. 7º, II, 
da LC nº 95/98, c/c com o art. 59, 
parágrafo único, da CF/88.

Destaca, ainda, a ADI 4627, 
ter havido irrefutável inconstitu-
cionalidade material na feitura 
daquelas legislações, pela viola-
ção aos consagrados princípios 
constitucionais da vedação ao re-
trocesso social, da igualdade ma-
terial, dignidade humana e dos 
direitos individuais homogêneos.

Para que se alcance um pa-
râmetro dos valores que hodier-
namente são pagos pelo seguro 
DPVAT e os que deveriam sê-lo, 
menciona-se o valor do prêmio 
em casos de invalidez ou mor-
te, ou seja, são R$ 13.500,00, to-
davia, a quantia devida nessas 
indenizações, em concordância 
com a tabela estabelecida pelas 
Leis 6.194/74 c/c 8.441/92, seria 
ao montante de 40 salários míni-
mos, com o mínimo atual ao valor 
de R$ 678,00 reais, calcula-se, 
então, que a cifra corrigida a ser 
paga nesse exemplo prático será 
correspondente à R$ 27.120,00, 
ou seja, remunera-se, atualmen-
te, uma quantia inferior à metade 
do que de fato é devido.

Ressalta-se, ainda, que há di-
versas decisões prolatadas por ju-
ízes e tribunais em nosso país que 
declaram à inconstitucionalidade 
das debatidas Leis 11.482/2007 
e 11.945/09, revalidando, assim, 
a tabela estabelecida pelas Leis 
6.194/74 c/c 8.441/92, referente 

aos valores pagos para todas as 
indenizações previstas no seguro 
DPVAT, cuja base de cálculo terá 
o valor correspondente a 40 salá-
rios mínimos nacionais. 

Nesses moldes, caberá às 
pessoas que receberam as inde-
nizações do seguro DPVAT, sob o 
fundamento das Leis 11.482/2007 
e 11.945/09, pretenderem, atra-
vés de medidas judiciais ade-
quadas, a inconstitucionalidade 
“inter partes”, de tais normas, 
concomitantemente ao pedido 
das diferenças dos valores pagos 
nas indenizações conforme ex-
planado no presente artigo. ■

Como é impressionante 
a habilidade dos polí-
ticos em dar um giro 

fenomenal nos assuntos que 
realmente interessam ao povo 
brasileiro e ainda são portado-

res de uma imaginação além do 
natural, chegando ao estágio do 
sobrenatural, assim considero 
a tática do Plebiscito da Dilma. 
Plebiscito para saber o que o 
povo deseja de mudanças é o as-
sunto do momento, nem se fala 
mais dos gols do Neymar.

Já dá para sentir o tom das 
novas notícias e o elevado nú-
mero de pessoas que farão de-
bates e mais debates sobre o as-
sunto e como o Plebiscito pode 
atender as exigências do povo 
sem ferir a Constituição.

A nossa Constituição não 
aguenta mais ser ferida com 
tanta improbidade política que é 
cometida neste país pela classe 

que foi eleita para defender os 
anseios do povo e da nação.

Mas quando chegam lá, to-
mam chá de interesses próprios 
com bolacha de amnésia e des-
cansam em nosso Berço Es-
plêndido.

Não é necessário um Plebis-
cito à base de mais desperdí-
cio de tempo e dinheiro público 
para conhecer a vontade política 
dos Brasileiros.

Acredito que bastaria incluir 
em nossa Constituição o siste-
ma de Voto Reversível.

O funcionamento é simples: 
o político é eleito por Voto iden-
tificável, assume o seu manda-
to e se não executar seu cívico 

papel de representante do povo, 
os cidadãos que o elegeram 
podem fazer a retirada de seu 
voto. Caso o político tenha um 
número de retirada de votos que 
o coloque em posição abaixo da 
média necessária a qual permi-
tiu-lhe ser eleito, será consi-
derado inelegível e perde seus 
direitos políticos sem chance de 
candidatar-se novamente.

Eis uma democracia que 
“emana do povo para o povo”.

É a urna salvando a nossa 
Bandeira. ■

Por: Cesar Romão*

Voto Reversível x Plebiscito

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

A grande vantagem de 
idade avançada é que 
ela, às vezes permi-

te uma experiência maior que a 
dos que viveram menos. Isso não 
é regra, pois às vezes se pas-
sa pela vida sem se perceber o 
quanto viver é maravilhoso.

Mas para os que não sabem 
ser apenas expectador e se es-
forçam para serem partícipes, 
a longevidade possibilita muito 
mais oportunidades.

Pois nos meus 76 anos às ve-
zes até me assusto com a minha 
própria história.

Descendente de italianos, 
alemães e austríacos e nascida 
em 1937, vivi guerra até 1945, 
quando a segunda grande guerra 
mundial acabou. E dentre os der-
rotados estavam a Alemanha e a 
Itália – além do Japão – o que di-

ficultou em parte a vida dos seus 
descendentes, como a grande 
maioria dos conterrâneos dos 
meus pais sabe.  Mas essa histó-
ria é longa e fica para outra vez.

Mas vivi já como integran-
te do movimento municipalista, 
os acontecimentos que ante-
cederam a revolução de 1964. 
A sociedade carente de saúde, 
educação, habitação, transporte 
e tantos outros serviços, sufo-
cada e sem respostas, vai para 
as ruas. E em meio àqueles que 
iam com o sentimento de verda-
deiros brasileiros, ansiando por 
reformas e melhoria na qualida-
de de vida, os vândalos, os irres-
ponsáveis, os comandados por 
forças nem tanto desconhecidas, 
se aproveitavam para inverter a 
ordem das coisas, depredando, 
machucando, matando e desres-

peitando as normas de civilidade.
E nos parece, salvo melhor ju-

ízo dos que realmente entendem 
os fenômenos sociais, se não por 
inteiro, mas parte dessa situação 
está sendo reprisada.

Que pena que cheguemos a 
esse nível de necessidades e que 
para sermos ouvidos tenhamos 
que ir às ruas, correndo todo tipo 
de riscos, expondo nossas vidas, 
de familiares, de amigos.

Será que nosso sistema polí-
tico se perdeu no conhecimento 
das suas competências, obriga-
ções e funções? Será que não 
bastam nossos representantes 
no Senado, nas Câmaras Fede-
rais e Municipais e nas Assem-
bleias Legislativas para legislar 
efetivamente atendendo o inte-
resse e bem comum? E será que 
os Executivos têm encontrado na 

legislação vigente ferramentas 
que atendam o clamor da socie-
dade? Será que Executivo, Le-
gislativo e Judiciário não foram 
atentos suficientes para evitar o 
reprise desse filme?

Tomara e tenho fé que essa 
situação seja um momento de 
reflexão da DEMOCRACIA RE-
PRESENTATIVA E PARTICIPATIVA 
e as necessidades sejam atendi-
das – pois sabemos que podem – 
e a nossa sociedade volte a viver 
em PAZ. ■

Já vi este filme e 
lamento ver reprisado

A modificação trazida pelas Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09 
no tocante à indenização acidentária, 

pode ser considerada inconstitucional.

* Mohamed Adi Neto 
É advogado consultor da Uvesp.
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CARAVANA DISCUTE 
MERCADO DE TRABALHO, 

PREVIDÊNCIA E DIGNIDADE

EM ARAÇATUBA

Por: Caroline Lombardi

Mesmo após com-
pletar 22 anos de 
promulgação, a lei 

de contratação de pessoas com 
deficiência nas empresas ainda 
gera dúvidas em instituições e 
trabalhadores. Para esclarecer 
os principais questionamentos 
e apresentar as novas normas 
que vem sendo debatidas nessa 
área, a 4ª Caravana da Inclu-
são, Acessibilidade e Cidadania 
levou especialistas no assun-
to para debater com políticos, 
empresários, associações e 
trabalhadores da cidade de 
Araçatuba e região, no dia 21 de 
junho. Foram mais 
de 400 participan-
tes, representando 
22 municípios, na 
plateia do teatro da 
UNIP – sede do en-
contro. 

A importância do 
tema foi consenso 
entre os a pales-
trantes do evento 
promovido pelo Go-
verno do Estado, 
por meio da Secre-
taria de Estado dos 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência, 
e organizado pela 
UVESP – União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo.  “Esse 
é o debate reconhecimento hu-
mano, é fundamental porque 
afeta a autoestima. Nós temos 
capacidade de construir uma 
cidade com igualdade de opor-
tunidades, onde o cidadão se 
reconheça independente de ter 

diferenças e saio 
daqui mais convic-
to da importância 
de se valorizar, 
ainda mais a in-
clusão” declarou o 
prefeito anfitrião, 
Cido Sério. “Nos-
so objetivo é que 
a caravana encon-
tre ressonância 
em toda a socie-
dade civil. É pre-
ciso compreen-
der que o Estado 
de São Paulo tem 
hoje nove milhões 
de pessoas com 
deficiência. São 
pessoas que tem 
direito ao espaço, 
que ‘saíram do ar-
mário’ porque se 
criou a Secretaria 
de Estado dos Di-
reitos da Pessoa 
com Deficiência. 
Hoje buscam os 
seus direitos até 
então escondidos 
e esperam que a 

sociedade faça o seu papel res-
peitando esses direitos”, expli-
cou Sebastião Misiara, presi-
dente da UVESP. 

COTAS 
Também chamada de lei de 

cotas, a Lei Nº 8.213, foi pro-
mulgada em 24 de julho de 
1991 e dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência e 
dá outras providências em re-
lação à contratação. “De acor-
do com o artigo 93 a empresa 
com 100 ou mais funcionários 
está obrigada a preencher de 
dois a cinco por cento dos seus 

cargos com beneficiários rea-
bilitados, ou pessoas com de-
ficiência”, alertou o advogado 
Mohamed Adi Neto, consultor 
jurídico da UVESP. “Segundo 
dados do censo 2010, apenas 
306 mil pessoas com deficiên-
cia tem empregos formais. De 
acordo com a lei das cotas, esse 

número deveria ser de 937 mil 
pessoas empregadas. Isso quer 
dizer que temos apenas 32% de 
inclusos dentro do mercado de 
trabalho. As normas entraram 
para mudar essa realidade”, 
completou o médico Thalles de 
Almeida, vereador em Barre-
tos. 

Segundo Marinalva Cruz, 
supervisora do Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiência 
(PADEF), da Secretaria do Em-
prego e Relações do Trabalho, 
“muita gente acha que lei de 
cotas é privilégio, lei de cotas 
não é privi-
légio, é um 
direito e tem 
que ser as-
segurado. As 
pessoas com 
d e f i c i ê n c i a 
não bus-
cam privilé-
gios, buscam 
igualdade de 
oportunida-
des em toda 
e qualquer 
área. E como 
a área do em-
prego é ex-
tremamente 
importante para dar dignidade 
ao ser humano, seja este uma 
pessoa com deficiência ou não, 
o emprego tem que ser ga-
rantido a todos. As empresas 
precisam observar as compe-
tências e não as deficiências”. 
Marinalva é também a respon-
sável pelo Mutirão do Empre-
go, uma iniciativa incluída esse 
ano na Caravana que disponi-
biliza a emissão de carteira de 
trabalho (1ª e 2ª via), cadastro 
para vagas, encaminhamento 

para processo sele-
tivo mediante opor-
tunidades divulga-
das pelas empresas 
parceiras da região 
e captação de currí-
culos. 

PREVIDÊNCIA
Entre as novida-

des na legislação, 
uma mudança na 
área da previdência 
que passará a vigo-
rar a partir de no-
vembro desse ano. 
“Recentemente foi 
sancionada a Lei 

Complementar 142/2013, sobre 
a aposentadoria das pessoas 
com deficiência. Entre as re-
gras, está a redução do tempo 
de contribuição e da idade para 
concessão da aposentadoria de 
acordo com o grau de deficiên-
cia do segurado. A nova lei de-
verá classificar cada tipo de de-

ficiência em leve, moderada ou 
grave para determinar o tempo 
de contribuição necessário”, 
esclareceu Adi Neto, que tam-
bém comentou dois projetos 
de lei que estão para serem 
votados - PLS 391/2012 e PLS 
349/2012. Enquanto o primeiro 
reduz a alíquota do IR para as 
empresas que destinarem pelo 
menos 10% de suas vagas a 
pessoas com deficiência, o se-
gundo estabelece que pessoas 
com deficiência visual possam 
ter direito a extratos bancários 
em braile. 

Secretário de Estado Adjun-
to dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Marco Antonio Pel-
legrini falou sobre a própria op-
ção de continuar no mercado 
de trabalho após um tiro em 
um assalto deixá-lo com tetra-
plegia. “Não se aposentar é um 
caminho possível e eficaz que 
traz dignidade e a possibilidade 
de se sustentar e fazer aquilo 
que se quer. Quando se atinge 
uma condição de deficiência, 
não se deixa de ter os mesmos 
sonhos, as mesmas vontades e 
os mesmos desejos de ter fa-
mília, filhos, de adquirir patri-
mônio e bens. Hoje com os re-
cursos tecnológicos e de meio 
que existem, o trabalho é possí-
vel em várias funções”, contou 
o secretário.

O encontro ainda contou 
o desfile de moda inclusiva, 
apresentações artísticas da 
Apae e palestras sobre edu-
cação e esporte. A professora 
Wânia Boer, da coordenadoria 
do Desenvolvimento Curricular 
da Gestão da Educação Básica, 
falou sobre Política Pública em 
Educação Inclusiva. Enquanto 
paradesporto foi o tema abor-
dado pelo atleta de tênis de 
mesa Paulo Sérgio Salman, 
medalhista parapanamericano, 
e pelo coordenador de projetos 
em Educação Esportiva da Se-
cretaria dos Direitos da Pessoa 
com deficiência, Vanilton Sena-
tore. ■
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Rodrigo Garms, representando a diretoria da Uvesp, entrega cadeiras 
de rodas para os serviços de cidadania e assistência social de 
Araçatuba. Cido Sério e auxiliares recebem e repassam à entidades.

Francisco Grancieri participa mais uma vez e entrega coleção sobre 
“Educação Financeira” do professor Reinaldo Domingos.

Participantes de 22 
municípios, em 
número superior a 
400  participantes 
ouviram, debateram 
e conheceram os 
projetos do 
Governo do Estado 
para a 
acessibilidade. 
Presidente da Uvesp 
pediu que os 
exemplos sejam 
levados às tribunas 
das Câmaras 
e às reuniões de 
entidades sociais.

Coral de Libras, de Araçatuba, empolgou e motivou a plateia na 
Caravana do município.

Desfile de modas 
inclusivo, em cada 
região que vai 
desperta a alegria das 
pessoas com 
deficiência e mostra 
as oportunidades para 
esse mercado.

Wania Boer, da Secretaria de 
Educação do Estado, aproveita o 

seminário, onde expõem o projeto 
da pasta parceira para a educação 

inclusiva, e visita a região para ouvir 
sugestões, propostas e encaminha-

mentos do magistério estadual.

Paulo Sérgio Salman, medalhista 
incentivado pelo Governo do Estado, 

recordista em tênis de mesa, deu seu 
testemunho de que 

“todos somos capazes de superar”.

Secretário Adjunto da 
Secretaria dos Direitos 

da Pessoa com 
Deficiência, Marco 
Antonio Pellegrini 

explica a cadeirantes 
os projetos, propostas 

e planos do Governo do 
Estado para vencer as 

barreiras.

Seminário de Araçatuba presenteia a plateia com o quadro 
“Nordeste Brasileiro”, da artista plástica Leonor Girardi  

Misiara. Prefeito faz a entrega à premiada.

Presidente da Uvesp e 
o presidente da Câmara 

de Araçatuba, Jaime 
José da Silva trocam 

ideia sobre o trabalho 
de capacitação e 

orientação que a enti-
dade faz pelo 

engrandecimento do 
Poder Legislativo.

Kelli Cristina Cardoso, secretária de Participação Cidadã 
de Araçatuba, destacou a importância do seminário para a 

inclusão.

Vereador Tales de 
Almeida, de Barretos, 
médico especializado 
em Medicina do  
Trabalho participou do 
seminário, com palestra, 
em Araçatuba.

ARAÇATUBA
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Em BROTAS, secretário Valverde 
anuncia compromisso com 
municípios de interesse turístico

Com um público de 
mais de 400 pessoas, 
representando cerca 

de 98 municípios, o 3º Encon-
tro Estadual dos Agentes Públi-
cos dos Municípios de Interesse 
Turístico, realizado nos dias 27 
e 28, trouxe boas notícias aos 
participantes. Durante o primei-
ro dia do evento, no Cine São 
José, em Brotas, o Secretário 
de Turismo, Claudio Valverde, 
anunciou seu compromisso em 
apoiar pela a “Lei das Estân-
cias” para criar a categoria de 
Município de Interesse Turísti-
co, que beneficiaria 140 cidades 
com repasse de recursos, em 
andamento na Assembleia Le-
gislativa “Esse evento é muito 
importante, assumiu o papel de 
balizador para as cidades pode-
rem se preparar para essa nova 
modalidade”, explicou Valverde. 

Segundo o Secretário Val-
verde, hoje as 67 Estâncias Tu-
rísticas recebem um auxílio de 
R$288 milhões do Governo do 
Estado de São Paulo. Com a al-
teração pleiteada, 10% desse 
valor (R$28,8 milhões) seriam 
repassados para o fundo dos 
Municípios de Interesse Turís-
tico e o Governo completaria 
depositando um auxílio no mes-
mo montante. “Esse novo fundo 
que estamos criando repassará 
aproximadamente 57 milhões 
de reais ao ano para serem in-
vestidos em sinalização, acessi-
bilidade e estrutura. Até o final 
de 2014 terá sido investido 1 
bilhão de Reais em turismo no 
Estado de São Paulo”, contou o 
Secretário.

Além da criação da nova ca-
tegoria, está proposta também 
uma ampliação de 67 para 70 
o número de Estâncias Turísti-
cas. A cidade anfitriã do evento, 
Brotas, é uma das cotadas para 
receber esse título, junto com 

Júlio Themes anuncia, em entrevista e 
na palestra, os planos de 
financiamento para municípios, 
empresas e acessibilidade municipal, 
do Desenvolve SP, Agência de Fomento 
Paulista, que comemorou 
R$ 1 bi de empréstimos.

Por: Caroline Lombardi

Guaratinguetá e Olímpia. “O Mi-
nistério do Turismo e a Secreta-
ria do Estado usam Brotas como 
referência em turismo e não há 
uma contrapartida para o mu-
nicípio. Vocês podem esperar o 
empenho do Governador e des-
se secretário para corrigir essa 
situação”, comprometeu-se Val-
verde. “Esse é o primeiro secre-
tário de Turismo do Estado a vir 
a Brotas em toda nossa história, 
uma pessoa certa, no momento 
certo, para promover turismo e 
gerar empregos”, alegrou-se o 
prefeito de Brotas, Du Barreto.

Promovido pela Uvesp, com o 
apoio da Secretaria de Turismo, 
do Desenvolve SP e da Frente 
Parlamentar dos Municípios de 
Interesse Turístico (Fremitur) o 
encontro ofereceu debates com 
especialistas para auxiliar os 
agentes públicos nessa transi-
ção. Entre os palestrantes, os 
acadêmicos Mario Beni, Virgílio 
de Carvalho e Marcelo Vilela de 
Almeida; o empresário refe-
rência em turismo de aventura 
acessível, José Fernandes Fran-
co; o presidente da Associação 
Brasileira de Indústria Hotela-
ria, Bruno Omori e o diretor da 
Ambiental MS, Sergio Cintra. 
“O turismo emprega mais, gas-
ta menos e não perde posições 
para a informatização, porque 
quando vamos a um restauran-
te ou a um hotel, por exemplo, 
somos atendidos por pessoas e 
não por máquinas. Mas, para se 
desenvolver, o turismo tem que 
contar com a vontade política, 
com a visão solidária e estraté-
gica das autoridades. Oposição 
e situação, empresários e socie-
dade civil se uniram desde o iní-
cio da organização desse evento 
e a Uvesp assumiu o papel de 
discutir esse assunto, porque 
quanto mais se discute, mais se 
fortalece a democracia, conse-

guimos errar menos e ter mais 
resultados positivos”, afirmou 
Sebastião Misiara, presidente 
da Uvesp.

Coordenadora da Frente Par-
lamentar de Apoio ao Turismo 
e cidadã Brotense, a deputada 
estadual Célia Leão prestigiou 
a abertura do Encontro. “Esse 
teatro está lotado de pessoas 
comprometidas, é um evento 
sério, com gente responsável. 
Precisamos cuidar dos nos-
sos municípios, e quando são 
turísticos, eles tem que ficar 
bons para todo mundo - para 
quem mora e para quem vem 
de fora”, elogiou a deputada. Já 
o encerramento, contou com a 
participação dos também de-
putados estaduais João Cara-
mez e Itamar Borges, em uma 
mesa presidida pela coordena-
dora do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Es-
tâncias (DADE), Elizabeth Cor-
reia. “Esse encontro teve uma 
representatividade muito gran-
de, precisamos que os agentes 
públicos participem ativa e efe-
tivamente das situações, princi-
palmente nessa empreitada que 
é a criação de novos requisitos 
para a criação de Cidades Es-
tância e a criação de Municípios 
de Interesse Turístico. O Turis-
mo é o maior gerador de renda 
e emprego do mundo”, atestou 
o deputado Caramez, presidente 
da Frente Parlamentar pelo De-

Fernando Turce, presidente da ABROTUR, Marcos Monti, prefeito de São Manuel 
e vice-presidente da APM, Eduardo Esteves, presidente da Câmara Municipal de 
Brotas, Claudio Valverde, Secretário de Turismo do Estado, Du Barreto, prefeito de 
Brotas, deputada Célia Leão, e Sebastião Misiara .

Secretário Cláudio Valverde trabalha 
incansavelmente pelo fortalecimento 
do turismo, como gerador de emprego 
e renda, segundo pesquisa Uvesp com 
os 503 participantes do 3º Encontro.

Prefeito Du Barreto: “É o primeiro 
Secretário de Turismo que Brotas 
recebe. Graças à Uvesp hoje é um dia 
histórico para nossa cidade”.

senvolvimento dos Municípios 
de Interesse Turístico (Fremi-
tur). “O Governo de São Paulo e 
a Assembleia Legislativa sabem 
que algumas injustiças preci-
sam ser reparadas. Enquanto é 
aguardada essa alteração de Lei 
que tramita, o encontro promo-
vido pela Uvesp tem o importan-
te papel de preparar os agentes 
públicos e capacitar os muni-
cípios”, completou o deputado 
Itamar Borges, presidente da 
Comissão de Turismo. ■

Presença de cerca de 500 participantes de 98 municípios aguardam ansiosos o 
caminhar da lei que cria os municípios de interesse turístico.
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Legendas
01 - Vereador Modesto Salviato 
recebe certificado de posse como 
diretor da Uvesp das mãos do 
secretário Cláudio Valverde.
02 - Murilo Faldoni e Paulo Luiz, 
vereadores de Santa Cruz da         
Conceição.
03 - Márcio Aubim, Fernanda 
Coutinho Lima e o prefeito 
Eduardo Frederico, de Eldorado, 
na rica região turística 
do Vale do Ribeira.
04 - Vereadores Geraldo dos Santos 
e Sidnei Santos, de Ouroeste e mais 
os integrantes da Secretaria de 
Turismo do município, Antonio 
Carlos Gomes e Luiz Carlos da Silva.
05 - Sebastião Misiara e Fernando 
Zuppo, ex-deputado, atual 
diretor executivo da Aprecesp, 
com o presidente da Uvesp. “Plano 
Diretor é fundamental para que os 
municípios se tornem efetivamente 
de interesse turístico”, diz o 
especialista Zuppo.
06 - Eduardo Esteves, presidente da 
Câmara, prefeito Du Barretos e o 
deputado Itamar Borges.
07 - Diego de Carvalho, 
secretário de Turismo de São José 
dos Campos, Dario Miranda da 
Cunha, e Padre Reginaldo Trindade, 
vereador de Guaratinguetá.
08 - Rosa Teixeira, secretaria de 
Turismo e Sueli Ribeiro, secretária 
de Finanças, de Buritama, com o 
presidente da Uvesp.
09 - Gisele Felício, secretária de 
Turismo e o prefeito de 
Divinolândia, Ismar Ernani de 
Oliveira, com o diretor de eventos 
da Uvesp, Luis Mário Machado.
10 - Paula Juliana, secretária de 
Turismo de Pedreira e o professor 
Mário Beni.
11 - Toninho Colucci, prefeito de 
Ilhabela e presidente da APRECESP 
recebe homenagem de Fernando 
Turce, presidente da ABROTUR. 
Colucci anunciou seu apoio aos 
municípios de interesse turístico e 
diz que a entidade está preparada 
para ajudar na capacitação.
12 - Luis Fernando Neves, vereador 
de Tanabi, Edilson Faria, secretaria 
de Turismo de Tambaú e Leonardo 
Spiga, presidente da Câmara de 
Tambaú.
13 - Paulo Duarte e (vereador) Guto 
Zanetti, ambos da Secretaria de 
Turismo de Olímpia.
14 - Deputados Itamar Borges, 
coordenador da frente parlamentar 
do empreendedorismo e João Ca-
ramez, coordenador da frente dos 
municípios de interesse turístico, 
são homenageados com o símbolo 
da Festa do Peão de Barretos.
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Projeto 
Inclui Prudente
Com a proposta de 

fortalecer as polí-
ticas públicas de 

inclusão da pessoa com defi-
ciência, a prefeitura de Pre-
sidente Prudente criou o 
Programa de Identificação, 
Mapeamento e Cadastramen-
to do perfil socioeconômico 
para Inclusão das Pessoas 

SEBRAE mais acessível
O Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 

(Sebrae) lançou, em parceria 
com a Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de 
São Paulo, o projeto Sebrae 
Mais Acessível, que tem como 
metas incentivar a contratação 
e correta inclusão de pessoas 
com deficiência nas micro e pe-
quenas empresas e capacitar 
empresários e futuros empre-
endedores, também com defi-
ciência, em temas de gestão.

Bruno Caetano, superinten-
dente do Sebrae no estado de 

São Paulo, valoriza a participa-
ção das empresas menores no 
processo de inclusão. “O obje-
tivo do Sebrae Mais Acessível é 
estimular a pessoa com defici-
ência a empreender e também 
incentivar os pequenos negó-
cios a contratarem pessoas 
com deficiência, mesmo não se 
enquadrando na Lei de Cotas”, 
explicou, no lançamento do 
projeto.

Nos próximos meses, víde-
os e aplicativos com recursos 
de acessibilidade sobre o pro-
jeto estarão disponíveis no site 
www.sebraesp.com.br.  ■

TexTos: Jefferson BoTTe

Campinas: 
um novo caminho

Curitiba encerra o primeiro semestre de 2012 com 95,6% de acessibi-
lidade no transporte coletivo. Este é o maior índice de acessibilidade 
em transporte público do país. A frota operante da Rede Integrada 

de Transporte (RIT) é formada por 1.915 ônibus, dos quais 1.830 são 100% 
acessíveis, ou seja, atendem todas as exigências da legislação brasileira. Este 
número vem crescendo significativamente. Em 2010 o índice era de 83%, em 
2011 era de 91% e em janeiro deste ano já atingia 92% de acessibilidade em 
toda a frota operante. A meta é chegar a 100% da frota até 2014.

Desde 2005 só entram na frota curitibana ônibus totalmente acessíveis, 
com assentos preferenciais em cor diferenciada o que significa que a cidade 
se antecipou à legislação, que é de 2009. A cidade também vai além do exigido 
por lei federal de acessibilidade no transporte ao reservar 20% dos assentos 
para idosos, gestantes e pessoas com deficiência (a lei exige 10%) e adotar 
placas de braile afixadas em frente aos bancos preferenciais, permitindo que 
deficientes visuais saibam do ônibus. ■

com Deficiência no município. 
O Projeto “Inclui Prudente” foi 
idealizado pela Coordenadoria 
Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência através 
do coordenador Douglas Kato. 
O cadastramento das pessoas 
com deficiência deve ser feito 
através do site: http://www.in-
clusaopp.sp.gov.br ■

A recém-criada Secre-
taria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiên-

cia e Mobilidade Reduzida de 
Campinas(SP) planeja a reali-
zação de um censo, ainda este 
ano, para saber a quantidade de 
deficientes e a demanda desta 

população para definir novas 
políticas públicas.

Atualmente, a única estatís-
tica disponível é a do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O Censo em 2010 
apontou que 15% da população 
tem alguma deficiência e outros 
9% mobilidade reduzida.

 “Onde estão estas pessoas? 
Qual o tipo de deficiência elas 
possuem? Estas são algumas 
das questões que precisamos 
levantar. É um número bem 
significativo, mas em espaços 
públicos, privados, não observa-
mos esta parcela da população”, 
diz a secretária Emmanuelle Al-
ckmin.  ■

Estatuto do Idoso
Dez anos

O Estatuto do Idoso 
completa dez anos 
em 2013. Durante 

todo esse tempo, já foram con-
quistados muitos direitos e ins-
tituídas penas para quem des-
respeita a lei. Pessoas acima 
de 60 anos, com problema de 
saúde e que não conseguem se 
locomover, têm direito a fazer 
tratamento dentro de casa com 
o acompanhamento de médico e 
enfermeiro. Para isso, de acor-
do com a advogada Marisa Cam-
pos, de Belo Horizonte, essa re-
quisição deve ser feita por um 
parente junto ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Os idosos ainda têm direito 
de andar gratuitamente nos ôni-
bus, têm meia-entrada em es-
petáculos culturais e cinemas e 
não podem ser proibidos de par-
ticipar de concursos públicos 
- caso a idade não cause limita-
ções para exercer a função.  ■

Transporte Público de Curitiba
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CAMPINAS
30 horas para enfermagem

O vereador de Campi-
nas, Pedro Tourinho 
(PT), realizou, no dia 

4 de julho, o debate 30 Horas 

Já. O objetivo foi discutir a re-
dução da jornada de trabalho 
semanal dos profissionais de 
enfermagem, em tramitação no 
Congresso Nacional. A luta da 
classe pela redução perdura há 
quase seis décadas. 

Começaram em 1955 e em 
1999 a proposta foi aprovada 
pelo Senado. Há 13 anos está 
em tramitação no Congres-
so Nacional sob número PL 
2295/2000, que prevê a redução 
de jornada de trabalho em âm-
bito nacional. ■

FRANCA
Cirurgias de recuperação mamária

O  vereador Pastor Otá-
vio (PTB), de Franca, 
protocolou requeri-

mento que solicita ao Secretário 
de Saúde do Estado, Giovanni 
Guido Cerri, o cumprimento a 
Lei Federal nº 12.802/2013. Ela 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
da cirurgia plástica reparado-
ra da mama pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) nos casos de 
mutilação decorrentes de tra-

tamento de câncer. Em Franca, 
nove pacientes aguardam pelo 
procedimento. ■

GUARULHOS
Parlamento Jovem

Foi apresentado no iní-
cio de julho, na Câ-
mara Municipal de 

Guarulhos, o regulamento do 1º 
Parlamento Jovem Guarulhen-
se. O evento, que terá final em 

outubro, permitirá a 34 jovens 
de até 17 anos assumirem por 
um dia o papel de vereador, vi-
venciando na prática toda a roti-
na parlamentar. 

O projeto é coordenado por 
uma Comissão Executiva, for-
mada por onze vereadores. O 
Parlamento Jovem Guarulhen-
se foi criado em 2009, por meio 
do PL 397, com o objetivo de 
oferecer aos jovens estudantes 
das redes públicas e privadas o 
exercício da cidadania por meio 
de uma jornada parlamentar. ■

ILHABELA
Saneamento Básico

O plenário da Câma-
ra de Ilhabela ficou 
lotado, no dia 18 de 

junho, quando foi discutido, em 
audiência pública, questões so-
bre o Saneamento Básico no 
município. Promovida pela Casa 
de Leis, por meio de um reque-
rimento de autoria da presiden-
te Gracinha Ferreira (PSD), o 
encontro atendeu a reivindica-
ção da população por meio do 
Instituto Ilhabela Sustentável.

A Prefeitura e a Sabesp de-
vem investir, ainda este ano, 
cerca de R$ 9 milhões em sa-
neamento básico na região sul 
da cidade. A Sabesp investirá 

cerca de R$ 6 milhões e outros 
R$ 2 milhões pela Prefeitura. O 
município ainda é responsável 
pelo projeto e desapropriação 
da área onde será construída 
a estação de tratamento, o que 
deve resultar em mais R$ 1 mi-
lhão, além do licenciamento da 
obra. ■

INDAIATUBA
Visita ao Pronto Socorro

Membros que com-
põe a Comissão 
de Representa-

ção, instaurada na Câmara de 
Indaiatuba para investigar o 

pronto-atendimento do Hospi-
tal Augusto de Oliveira Camar-
go, realizou, no dia 27 de junho, 
uma visita surpresa ao Pronto 
Socorro do Haoc.

No local, eles conversaram 
com os pacientes e checaram 
se as promessas de melhorias 
estão sendo cumpridas, além 
de verificar como estava o aten-
dimento no geral do Pronto So-
corro. Foram convidados pela 
direção do hospital a entrar em 
todas as alas que fazem parte 
do hospital. ■

JABOTICABAL
Processo Legislativo

O procurador jurídico 
da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 

Marcelo Bassi das Neves, mi-
nistrou, no final de junho, cur-
so para os assessores e funcio-
nários da Casa. A iniciativa faz 

parte da Escola do Legislativo, 
que visa o aperfeiçoamento 
técnico e político dos servido-
res do Poder Legislativo, com 
ampliação a atuação parla-
mentar e a representatividade 
no município. ■

ARARAS
Câmara cria Canal de Vídeos

A Câmara Municipal 
de Araras passou a 
contar com mais um 

meio de comunicação para di-
vulgar sua atuação. Agora o 
Poder Legislativo Municipal 
possui um canal no You Tube, 
site que permite assistir, com-
partilhar e carregar vídeos em 
formato digital.

Inicialmente todas as pesso-
as poderão conferir os pronun-
ciamentos de cada vereador e 
vereadora durante a Palavra 
Livre das sessões camarárias. 

A intenção é ampliar a quanti-
dade de vídeos e fases da ses-
são disponíveis no canal no You 
Tube.

Os visitantes já podem aces-
sar os vídeos postados no perfil 
nomeado “Câmara Municipal 
de Araras” e conferir as decla-
rações dos parlamentares du-
rante as sessões. O canal per-
mite o fácil acesso e também o 
compartilhamento em outras 
redes sociais. O acesso direto 
pode ser feito por www.youtu-
be.com/CamaradeAraras.

Segundo o diretor de Comu-
nicação da Câmara, Vinícios 
Franzoni, a ideia de utilizar a 
ferramenta surgiu com o novo 
conceito de divulgação de infor-
mações da Casa. “O You Tube 
é muito conhecido e entende-
mos que esse é um meio inte-
ressante de levar informações 
aos munícipes”, disse. Outras 
instituições públicas também 
mantêm canais próprios no You 
Tube, como o Supremo Tribunal 
Federal e a Câmara Municipal 
de São Paulo. ■
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AMBIENTAL MS – Sustentabilidade, Projetos e Equipamentos 
www.ambientalms.com.br 

atendimento@ambientalms.com.br
Tel: (11) 3621-4333

Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Ferraz de Vasconcelos
Reunião de Trabalho

A prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos e o 
Governo do Estado de 

São Paulo desenvolvem o tra-

balho “Plano de Ação e Despo-
luição de Rios, Córregos e de 
Contenção de Enchentes”. De 
responsabilidade da esfera es-
tadual, o projeto prevê a recu-
peração de pontos de poluição 
dos córregos da cidade afluen-
tes dos rios Guaió e Itaim, que 
deságuam no Tietê.

A poluição dos córregos do 
município é uma preocupação 
antiga – segundo levantamen-
to da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, são cerca de 30 
afluentes na cidade. ■

Forínea
Mata Ciliar

Alunos do curso de meio 
ambiente, da ETEC 
Pedro D’Arcádia Neto 

(Centro Paula Souza) de Assis, 
participaram do plantio de 580 
mudas de árvores de espécies 
nativas, concluindo uma média 
de três mil, no dia 15 de junho 
de 2013. A iniciativa foi realiza-
da em parceria com a Diretoria 
do Meio Ambiente de Florínea. O 
evento ocorreu na Fazenda São 
Jorge em Florínea, com o apoio 

Itu
Programa Itu EcoLegal
Foi lançado no 28 de 

junho, na Câmara de 
Vereadores de Itu, o 

Programa Itu EcoLegal. A ini-
ciativa visa implantar práticas 
sustentáveis por meio de um 
modelo de gestão organizacio-
nal no ambiente de trabalho do 
Legislativo.

O programa é composto por 
cinco projetos: Gestão Adequa-
das de Resíduos, Sensibilização 
e Capacitação dos Servidores do 
Legislativo, Uso Racional dos 

da Diretoria de Turismo e Dire-
toria de Agricultura. ■

Recursos e Combate ao desper-
dício e Adoção de Licitação Sus-
tentável. ■

Ibiuna
Pagamento por Serviços  
Ambientais

Os produtores 
rurais de Ibiú-
na terão direito 

ao Pagamento por Servi-
ços Ambientais (PSA). Na 
prática, os agricultores 
que protegem nascentes 
em mananciais de abas-
tecimento público na cidade se-
rão remunerados pelo Governo 
do Estado. O convênio foi assi-
nado no dia 28 de junho, pelo 
secretário do Meio Ambiente, 
Bruno Covas, e pelo prefeito do 
município, Eduardo Anselmo 

Domingues Neto (PT). Ibiúna, 
por deter grande parte das ca-
beceiras do Rio Sorocaba e do 
reservatório Itupararanga, pos-
sui grande importância para a 
conservação dos recursos hídri-
cos e da biodiversidade. ■

Itirapina
Agenda Ambiental comum

Itirapina tem um impor-
tante atrativo natural: a 
Represa do Broa. Para 

melhorar a qualidade de vida 
da população e a oferta de ser-
viços aos turistas que visitam 
o local, o secretário do Meio 
Ambiente, Bruno Covas, rece-
beu o prefeito da cidade José 
Maria Cândido (PMDB). O ad-
ministrador apresentou projeto 
de construção de ciclofaixa na 
estrada que liga o município a 
represa e uma parceria para 
uso de espaço no horto flores-
tal, onde a prefeitura planeja 

organizar um local para a rea-
lização de eventos, feiras e ex-
posições.

Na oportunidade, o secre-
tário esclareceu dúvidas sobre 
o projeto de concessão do uso 
remunerado de áreas de ma-
nejo da Estação Experimental 
de Itirapina (PL 249, de 2013). 
Disse que a Estação Ecológi-
ca de Itirapina não será objeto 
de concessão e sim a Estação 
Experimental, área de pinus e 
eucalipto, que poderá ser ex-
plorada de forma sustentável 
durante o período de 30 anos. ■
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Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

Manifestação Natural

UVESP busca apoio para 
representação no Meio Ambiente

A crescente evolução da 
importância do meio 
ambiente na vida das 

pessoas é patente e latente.
No final no mês passado, no 

evento da UVESP em Brotas, in-
terior de SP, onde o foco principal 
era o debate e as novas regras 
para os Municípios entrarem no 
raro status do clube das estân-
cias turísticas, o tema meio am-
biente estava presente e como 
protagonista. Quando se fala em 
lazer e qualidade de vida esse 
item é o mais importante.

Aliás, o ser humano em si é 
o todo poderoso da natureza, no 
meio ambiente, então a relação 
é imediata, bem como a ligação 
com Deus, pois somos a imagem 
e semelhança, por incrível que 
possa parecer para alguns espé-
cimes...

Falando genericamente em 
nosso meio ambiente e o que po-
demos fazer para que as Cidades 
sejam mais humanizadas e sau-
dáveis, colocamos a cartilha que 
nasceu na UVESP das 50 leis que 
premiam o meio ambiente com 
destaque e ponto de partida. São 
legislações ambientais simples e 
exequíveis que podem colocar os 
Municípios nos trilhos da Susten-
tabilidade. 

Exemplos práticos e claros de 
legislar em prol da população e 
agir de forma efetiva nos temas 
que irão impactar num futuro 
muito próximo.

As lâmpadas “comuns” ou in-
candescentes também saem do 
mercado. Em breve a moçada 
não vai entender quando apare-
cer aquela “lampadinha” como 
ideia...

Também ocorreu no espaço 
Frei Caneca, o 10º. COBEE – Con-
gresso Brasileiro de Eficiência 
Energética, patrocinado pela 
ABESCO – Associação Brasilei-
ra das Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia, com 
público, expositores e palestras 
de alta qualidade, voltado à efi-
ciência energética, tecnologias e 
processos mais “cleans” e sus-
tentabilidade. 

O debate sobre ciclovias, 
transportes alternativos, mobili-
dade urbana, reuso de água e es-
gotos, aquecimento solar, resídu-
os sólidos, coleta seletiva, aterros 
sanitários, impostos, educação 
ambiental, etc., estão nas redes 
sociais, na boca das pessoas, ou 
melhor, na mente e no coração, 
e são expressas a todo instante.

Falando de “expressão”, as 
manifestações marcaram o mês 
de Junho, onde os jovens mais 

uma vez fizeram o Brasil acordar 
e com susto para alguns.

Já não era sem tempo que 
alguém viesse reclamar da situ-
ação como um todo e não foram 
os sindicatos, entidades de clas-
se, líderes de governos, oposição, 
forças armadas ou outro grupo 
organizado, foram jovens, até en-
tão que eram considerados alie-
nados, mas que no fundo vivem 
em seu mundo, mas conectados 
com todos os outros planetas que 
os envolvem e decidiram dar um 
basta, um ponto final e querem as 
respostas imediatamente. Bonito, 
interessante, muito legal! Saíram 
do facebook, tomaram as ruas, e 
nossos gestores demoraram para 
acordar e para responder. Polícia 
é para quem precisa de polícia e o 
movimento cresceu, ficou imenso 
e sem controle, até porque depois 
os omissos resolveram aderir, até 
porque virou moda, receberam os 
baderneiros, os aproveitadores e 
o grande risco é uma convulsão 
social.

As respostas devem ser ime-
diatas e eficientes. Os anseios da 
população, na verdade CLIEN-
TES (deveriam ser tratados como 
clientes e não como “povo”) têm 
que ser atendidas. Nesse mundo 
de informação e interatividade os 
bons gestores e líderes chamam 

os interessados para opinar e 
para compartilhar, assim muitos 
vão curtir e as coisas viram febre 
e as pessoas ganham fãs...

Um resumo de fácil entendi-
mento é bem simples: A nossa 
presidente Dilma que estava pra-
ticamente reeleita agora vai ter 
que distribuir muita bolsa família 
para tentar chegar ao segundo 
turno e a Marina Silva, que nem 
partido tem, desponta como a 
grande “novidade”. Se está pre-
parada ou não, é outra história, 
e lembra que falavam isso do ex-
-presidente Lula? O fato é que o 
cenário ficou de “pernas para o 
ar” e que o meio ambiente está 
mais forte do que nunca. Pensem 
nisso! ■

A participação do pro-
fessor Tamas Vero, 
no Ministério do Meio 

Ambiente, para discussão das 
“Sacolas Plásticas”, está sendo 
solicitada aos deputados esta-
duais integrantes da Comissão 
de Meio Ambiente.

Discutir o problema interes-
sa a todos os municípios, nota-
damente os paulistas, onde as 
leis municipais têm encontrado 
resistência no judiciário, que 
entende que as normas devem 
ser emanadas pelo Governo 
Federal. “Da forma como estão 
conduzindo a questão vai cair no 
lugar comum”, disse Misiara, 
presidente da UVESP. A entida-
de deseja que o representante 
da ADIRPLAST – Associação 
Brasileira dos Distribuidores 
de Resinas e Bobinas – tenha 
assento à mesa dos debates. 
Como entidade de âmbito na-
cional, é a única que representa 
o setor, com atuação em todo o 
território nacional.

“Lembramos que as entida-
des atualmente componentes 
desse Grupo de Trabalho tem 
apenas uma visão parcial das 
possíveis soluções para o caso 
das sacolas plásticas”, disse Ta-
mas Vero em oficio enviado ao 

Ministério do Meio Ambiente.
Como eles não detêm o co-

nhecimento das diversas tecno-
logias disponíveis hoje no mer-
cado brasileiro que poderiam 
auxiliar a emissão de um marco 
regulatório mais abrangente, “é 
possível que os municípios não 
fiquem devidamente atendidos”, 
frisou o presidente da UVESP.

O deputado Beto Trícoli, pre-
sidente da Comissão do Meio 
Ambiente na Assembleia Legis-
lativa recebeu representantes 
da Uvesp, acompanhados do 
professor Tamas Vero.

Na oportunidade, ele fez al-
gumas observações bem rece-
bidas pelo deputado que preten-
de fazer gestões junto ao MMA 
para que a representação no 
grupo seja bem equilibrada para 
uma análise mais coerente.

1.   Primeiramente é neces-
sário esclarecer que 98% do 
descarte urbano no Brasil acon-
tece em ATERROS SANITÁRIOS 
E LIXÕES (ambientes anaeróbi-
cos-sem oxigênio), sendo que 
apenas 0,2% ocorrem em am-
bientes de compostagem.

2.   Deve-se entender que 
BIODEGRADAÇÃO e RECICLA-
GEM são atividades comple-
mentares e não excludentes já 

que não se consegue reciclar 
100% dos plásticos produzidos 
por questões técnicas e de lo-
gística, além de não se conse-
guir reciclar os plásticos inde-
finidamente. Assim sendo para 
se fechar o ciclo de vida de um 
plástico é necessário que o re-
jeito final do mesmo biodegrade 
quando descartado num Aterro.

3.   Os plásticos produzidos 
com resinas poliolefinicas não 
se biodegradam facilmente nes-
ses ambientes pois como suas 
cadeias poliméricas são muito 
herméticas e longas dificultam 

a entrada dos micróbios em 
seus núcleos para que ocorra o 
trabalho de biodegradação.

4.   Existem disponíveis tec-
nologias de aditivos orgânicos 
que fornecem a “chave da por-
ta” para os micróbios, nesses 
ambientes anaeróbicos (Aterros 
Sanitários), entrarem e efetua-
rem o trabalho de biodegrada-
ção acelerada, transformando 
os plásticos a base de poliole-
finas em HÚMUS e BIOGÁS que 
podem ser aproveitados para 
uso na agricultura e na geração 
de energia. ■
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CACONDE
ESTADO LIBERA CASAS

A administração muni-
cipal de Caconde tem 
trabalhado para a im-

plantação de novas 
obras e programas 
habitacionais no mu-
nicípio. Em cons-
trução existem 50 
unidades no bairro 
Barrânia.  Agora, em 
parceria com em-
presas terceirizadas, 
a prefeitura traba-
lha na regularização 
de loteamentos nos 
bairro São José e 
também em Barrâ-

nia. A ação vai ampliar o número 
de lotes à disposição dos cacon-
denses. ■

CATANDUVA
MEIO MILHÃO EM CONVÊNIOS

O prefeito de Catandu-
va, Geraldo Vinholi 
(PSDB), esteve com 

o governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) e assinou convênio no 
valor de R$ 265 mil para a cons-
trução da Ponte Águas Claras, 
no bairro Santa Helena. O pro-
jeto vai atender a vazão no local, 
recompondo o fluxo na Estrada 
Vicinal CTV 404. 

Depois da reunião com o go-
vernador, Vinholi assinou o se-
gundo convênio com a Secre-
taria Estadual de Esportes, no 
valor de R$ 220 mil. O repasse 
ao JORI (Jogos Regionais do 
Idoso) será utilizado para a pre-
paração e organização da ativi-

dade.
O prefeito assinou R$ 485 mil 

em convênios com o Governo do 
Estado. O valor dos investimen-
tos chega de R$ 552 mil, já que 
há a contrapartida da prefeitura 
no valor de R$ 67 mil. ■COSMÓPOLIS

MAIS DE 10 KM DE REDE DE ÁGUA

Por meio da Secretaria 
de Saneamento Bá-
sico, a prefeitura de 

Cosmópolis vai substituir 11 
quilômetros de redes. O objetivo 
é reduzir a perda de água.

O trabalho tem início pela 
região central, onde estão lo-
calizadas as redes de água e 
as ligações domiciliares mais 
antigas. A troca de redes vai 
ser realizada pelo método não 
destrutivo, por meio do siste-
ma “pipebursting”. Ele utiliza 
o mesmo encaminhamento da 
rede antiga, sem necessidade 
de abertura de valas ao longo 
das ruas.  

A obra tem valor de R$ 1,7 
milhão, a contrapartida do mu-
nicípio é no valor de R$ 384 mil 
reais – o restante advém do 
convênio firmado com o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO). ■

CRUZEIRO
RESTAURAÇÃO DE OBRAS

Estátuas de madeira 
dos santos São João 
Batista, São Francis-

co, Santo Antônio e de Nossa 
Senhora da Conceição, datadas 
de 1875 a 1920, expostas na Ca-
pela de São João do Museu Ma-
jor Novaes, em Cruzeiro, foram 
restauradas. O trabalho, gra-
tuito, foi realizado pela equipe 
“Templo da Arte”, do curso de 
restauro da USP. Foram neces-
sárias 23 profissionais. As obras 
estavam deterioradas e infesta-
das de cupins e fungos.

O trabalho durou cerca um 
ano e meio. As estátuas ficarão 
expostas no museu que será re-
aberto em outubro. ■

EMBU DAS ARTES
ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO

A administração de 
Embu das Artes, com 
as Secretarias de Es-

portes e de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano, inaugu-
ra, em agosto, duas academias 
públicas de musculação – uma 
no Ginásio do Independência e 
no Ginásio Hermínio Espósito.

A iniciativa faz parte do Pro-

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
PINHAL - JARDIM

Melhoria da SP-346 
- O governador 
Geraldo Alckmin 

(PSDB) esteve em Espírito San-
to do Pinhal para oficializar as 
obras de melhoria da Rodovia 
Engenheiro Marcello de Oliveira 
Borges, a SP-346 (estrada Pi-
nhal-Espírito Santo do Jardim).

O investimento é de R$ 36,5 
milhões. Os 
valores que 
o Governo 
de São Paulo 
tem inves-
tido em Pi-
nhal, não há 
precedentes 
na história. 
Foram 300 
unidades ha-
bitacionais, o 
equivalente 
a R$ 21 mi-
lhões, além 
de R$ 512 
mil para re-
capeamento 
em conjun-
tos habita-

cionais e R$ 200 mil para cober-
tura de quadra no bairro Hélio 
Vergueiro Leite. Ao todo, o Go-
verno de São Paulo investiu em 
Pinhal mais de R$ 60 milhões. 
Durante a oficialização da obra, 
o governador anunciou ainda a 
liberação de R$ 1 milhão para 
as obras de melhoria do Distrito 
Industrial. ■

grama “Viva Mais Embu das 
Artes”, que desenvolve outras 
atividades como ginástica locali-
zada, caminhada e exercícios na 
academia pública monitorados. 
As academias de musculação, 
integrante do programa Esporte 
e Lazer na Cidade do Ministério 
do Esportes, têm investimentos 
de R$ 171 mil. ■
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Em junho, o Departa-
mento de Saúde de 
Cananeia, por meio 

da Equipe de Saúde Bucal, en-
tregou 38 próteses dentárias 
(dentaduras) aos moradores do 
bairro Ariri. A ação é realizada 
em convênio com o Ministério 
da Saúde. 

A população carente dos 
bairros rurais de Cananeia são 
as primeiras atendidas pelo 
programa. Criado a nível na-
cional em 2004, a iniciativa faz 
parte da Política Nacional de 
Saúde Bucal. O Laboratório Re-

CANANEIA
SAÚDE BUCAL

gional de Próteses Dentárias 
(LRPD) foi instalado em Cana-
neia no ano passado. O espaço 
oferece gratuitamente denta-
duras e outras próteses dentá-
rias. ■

O prefeito de Capivari, 
Rodrigo Abdala Pro-
ença (PPS), se reuniu 

com o diretor de Fiscalização 
e Posturas e presidente do PP 
(Partido Progressista), Rogério 
Oliveira, que fez o anúncio da 
conquista de R$ 100 mil para a 
Secretaria da Saúde.  A verba 
veio por intermédio do deputa-
do federal, Beto Mansur (PP), e 
será destinada para a ampliação 
da Unidade Básica de Saúde do 
Porto Alegre. ■

CAPIVARI
R$ 100 MIL PARA A SAÚDE

A prefeitura de Char-
queada iniciou a re-
forma do Centro de 

Saúde municipal do bairro Pa-

CHARQUEADA
CENTRO DE SAÚDE REFORMADO

raíso. De acordo com o secre-
tário de Saúde, Alfredo Fitti-
paldi, a obra era uma exigência 
dos moradores há anos. Além 
da pintura interna e externa, o 
prédio receberá novos azulejos 
e novo telhado. Será feita tam-
bém a ampliação de uma sala 
de atendimento.

O prefeito José Piazza (PT) 
disse que o objetivo é melhorar 
o atendimento.  “Além do aten-
dimento digno às pessoas, a 
meta é oferece melhores condi-
ções de trabalho”, disse. ■

Coordenadoras do Pro-
jeto Dentista do Bem 
realizaram triagem na 

escola Padre José de Anchieta, 
de Cubatão. O objetivo foi sele-
cionar crianças e adolescentes 
de 11 a 17 anos, de baixa ren-
da, para tratamento dentário. 
Os pacientes são escolhidos por 
grau de necessidade, levando 
em conta crianças e jovens com 
problemas bucais mais graves, 
de baixa renda e, principalmen-
te, os adolescentes mais próxi-
mos do primeiro emprego. 

A organização social é for-

CUBATãO
TRIAGEM EM ESCOLA

mada por cirurgiões-dentistas 
voluntários e em 11 anos aten-
deu mais de 45 mil crianças. No 
Brasil existem mais de 14 mil 
profissionais engajados no pro-
jeto. ■

O Programa de Educa-
ção Alimentar e Nu-
tricional de Diadema 

(PEAND), da Secretaria de Se-
gurança Alimentar, completou 
10 anos, no dia 26 de junho. A 
iniciativa já beneficiou direta-

DIADEMA
UMA DÉCADA DE ATUAÇÃO

mente cerca de 80 mil pessoas. 
Desde sua criação, o pro-

grama leva informações e 
orientações sobre bons hábitos 
alimentares, respeitando a di-
versidade cultural, combatendo 
o desperdício e estimulando a 
aprendizagem sobre a alimen-
tação saudável. Além disso, já 
foram realizadas cerca de três 
mil atividades temáticas, entre 
elas oficinas de alimentação, 
nutrição e aproveitamento in-
tegral dos alimentos, teatro de 
fantoches, rodas de conversa, 
avaliações nutricionais, entre 
outros. ■

FRANCISCO MORATO
VIOLÊNCIA SEXUAL

O  Núcleo Municipal de 
Prevenção e Aten-
dimento a Crianças, 

Adolescentes e Mulheres em si-
tuação de Violência Sexual realiza 
trabalhos voltados para vítimas 
de Violência Sexual em Francisco 
Morato. A equipe conta com qua-
tro profissionais: uma assistente 
social, uma enfermeira, uma psi-
cóloga e uma médica, que aten-
dem em conjunto, interagindo.

Desde sua implantação até 
dezembro de 2012, foram atendi-
dos 607 vítimas. Só neste ano, 40 
casos estão sendo investigados e 
acolhidos. ■
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O ginásio de esportes 
de Pongaí foi palco de 
encontro de vereado-

res da região, promovido pela 
CAMPESP. Convidada especial, 
a UVESP foi representada pelo 
advogado e diretor Gianpaulo 
Baptista. A reunião, também, foi 
prestigiada pelo deputado Pedro 
Tobias (PSDB) e pela prefeita de 
Pongaí, Maria Helena Navarro.

Participaram, além da sede, 
vereadores de Lins, Cafelândia e 
Novo Horizonte, que debateram 
a posição política a ser adotada, 
como representantes do povo, 

com relação aos anseios do 
povo, demonstrado via manifes-
tações de rua.

O representante da UVESP 
falou da importância da capaci-
tação que a Uvesp realiza pelo 
Estado e a discussão que a en-
tidade promove sobre os temas 
atuais. “Felizmente o que o povo 
pede, a Uvesp tem procurado 
oferecer aos vereadores”, disse 
Gian Reiterou a importância das 
câmaras se filiarem à  UVESP 
e os legisladores participarem 
dos cursos e eventos que a en-
tidade promove. ■

VEREADORES SE REUNEM EM PONGAÍ

Prefeita de Pongaí, Maria Helena Navarro, deputado Pedro Tobias 
e o vice-presidente da Uvesp, Gianpaulo Baptista.

BIODEGRADAÇÃO DE PLÁSTICOS

Ta m a s 
Vero, es-
pecialista 

em meio ambiente, 
tem divulgado no in-
terior a importância 
da biodegradação 
de plásticos em am-
bientes anaeróbi-
cos. Ele é diretor da 
TIV Plásticos. ■

PRESERVAÇÃO E TURISMO

Sérgio Cintra, em Brotas, mostrou que o turismo só é acei-
to pela população e pelos visitantes, se o meio ambiente 
for preservado, notadamente, na coleta de lixo. ■

POSSE DE DIRETORES

T rês novos diretores fo-
ram empossados, em 
Brotas, pelo deputa-

do João Caramez, parceiro da 
UVESP .

Pela ordem: Eduardo Este-
ves (Brotas), Reginaldo Trinda-
de (Guaratinguetá) e Vicente De 
Santi Filho (Laranjal Paulista). 
Vereadores atuantes em seus 
municípios. ■

A Secretaria de Saú-
de de Santos ajuda a 
transformar a vida de 

32 jovens que participam de ofi-
cinas artesanais diversas, por 

meio do Programa de Habita-
ção e Valorização Profissional 
do Deficiente. Desenvolvido na 
Serfis (Seção de Recuperação 
e Fisioterapia da Zona da Orla 
Intermediária), a iniciativa visa 
garantir a autonomia na vida so-
cial e profissional do deficiente. 

Todos participantes apresen-
tam algum tipo de deficiência ou 
síndrome, seja ela física, moto-
ra ou intelectual. De acordo com 
a psicóloga Claudia Alonso, nas 
oficinas são trabalhadas a coor-
denação, independência, noção 
de espaço, equilíbrio do corpo e 
lateralidade. ■

SANTOS
POTENCIALIDADES DE DEFICIENTES
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O governador do Esta-
do, Geraldo Alckmin 
(PSDB), recebeu no dia 

10 de julho, a comitiva da região 
da Catalunha (Espanha), lidera-
da pelo seu presidente, Arthur 
Mas. O encontro, que aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes, 
tratou de assuntos ligados ao 
desenvolvimento do turismo das 
regiões. 

A região da Catalunha pos-
sui cerca de 7,5 milhões de ha-
bitantes e recebe, anualmente, 
15 milhões de turistas. Segundo 
Artur, mas, estes números só 
foram possíveis após o impulso 

PRESIDENTE DA CATALUNHA

inerente da realização das Olim-
píadas de 1992, que acontece-
ram em Barcelona. 

Para o secretário Estadual 
de Turismo, Cláudio Valverde, o 
turismo de São Paulo deverá re-
ceber efeitos positivos da expo-
sição que o Brasil tem recebido 
na imprensa mundial. “A Copa 
do Mundo é, acima de tudo, um 
grande evento de mídia. Jorna-
listas de todo o mundo estão di-
vulgando os atrativos paulistas, 
fazendo com que o Estado en-
tre em uma curva crescente na 
quantidade de turistas estran-
geiros recebidos”, explicou. ■

IGUARIAS PAULISTAS

Na última etapa do Fes-
tival Gastronômico, 
realizado no Parque 

da Água Branca, o público pode 
degustar os 30 melhores pratos 
da culinária paulista. O evento 
percorreu todo Estado com foco 
no resgate cultural das raízes 
regionais. Mais de 35 mil pes-
soas tiveram a oportunidade de 
experimentar a autêntica comi-
da paulista.

O resultado desta ação da 
Secretaria de Turismo do Estado 
em parceria com a Revista Pra-
zeres da Mesa e apoio do Senac, 

confirma a importância do setor, 
que é um dos mais relevantes da 
atividade turística de São Paulo. 
Como consequência da ação, a 
Secretaria executa um Guia Tu-
rístico Gastronômico com as 60 
receitas que estiveram na dis-
puta durante o Festival. ■

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A  comunidade negra 
paulista realizou, no 
início de julho, a 1ª Fei-

ra Étnica Afro-Brasileira. A ati-
vidade ocorreu nas dependên-
cias da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, Metrô Armênia. O 
objetivo foi afirmar social e cul-
turalmente o papel e a relevân-
cia do negro, e da efetivação de 
políticas públicas no fomento ao 
empreendedorismo da popula-
ção afrodescendente no Estado.

A feira comemorou os 29 
anos de fundação do Conselho 
de Participação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Negra 

em São Paulo. Hoje, o Esta-
do tem 41.263.199 habitantes, 
30,5% se autodeclaram pretos 
ou pardos, de acordo com o 
Censo do IBGE 2010. No Brasil, 
91 milhões de pessoas se con-
sideram brancos, dois milhões 
amarelos, 15 milhões pretos e 
82 milhões pardos. ■

TURISMO EM FOTOS

Ricardo 
Magalhães, 
diretor de 

Hotel Vale do Sonhos, 
de Guararema, com os 
jornalistas Silvia Melo e 
Cláudio Oliva. A editora 
do Jornal do Interior 
disse que Guararema é 
um exemplo para quem 
quer ser município 
turístico.

Beth Correa, 
coordenado-
ra do DADE 

exerce com precisão 
sua função no Governo 
do Estado. O repasse de 
R$ 288 milhões é feito, 
por ordem do governa-
dor Alckmin, no tempo 
certo para investimen-
tos nas 67 estâncias 
paulistas.

Marcelo Vilela, 
professor de 
turismo da 

USP Leste, participação 
elogiada no 3º Encontro 
de Agentes Públicos 
dos Municípios de Inte-
resse Turístico.




