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UMA PUBLICAÇÃO UVESP PELO FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO

MEIA ENTRADA

“Essas duas iniciativas 
legislativas ampliam a 
concessão da meia-entrada 
a considerável parcela da 
população, idosos, estudantes, 
pessoas com deficiência e seus 
acompanhantes”
Pág.  07

MAIORIDADE PENAL

“‘A redução da maioridade 
penal torna-se necessária, 
justamente para amparar o 
menor que, se socorrido a 
tempo, tenha condições de 
ajustar-se à sociedade’, diz o 
advogado Marcelo Ferreira.”
Pág.  10

TRANSPARÊNCIA

“Diretor da Uvesp conclama 
as Câmaras Municipais para o 
compromisso de destinar seu 
espaço e abrir as suas portas, 
para que a sociedade  
discuta com as autoridades as 
questões públicas.”
Pág.  08

Pág 09 l 35 ANOS DA LEI DO CORRETOR DE IMÓVEIS
“Antonio Gustavo Rodrigues - presidente do COAF 
foi homenageado no Dia do Corretor, na Câmara 
de São Paulo, pela parceria com o Creci.”

Pág 05 l MERENDA COM QUALIDADE
“‘Meu prato saudável’ reforça a importância das 
cores na comida e busca combater os males da 
obesidade em crianças e adolescentes.”

Págs 12 e 13 l CARAVANA PELO INTERIOR - ITU RECEBE A 4ª CARAVANA EM NOVA SEDE DA PREFEITURA
Itu reafirma que a pessoa com deficiência pede passagem.
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O sentido da transparencia 
é o interesse público

Desde 27 desse mês 
quem não se adaptar às 
regras da Transparência 

Pública e não prestar contas à po-
pulação, não recebe mais verbas 
de convênios, repasses, além das 
punições cabíveis no descumpri-
mento da Lei de Transparência.

Para atender a população dos 
municípios com até 50 mil habi-
tantes, o Governador do Estado 
ofereceu mais uma demonstração 
de espírito municipalista e boa 
vontade em ajudar “aqueles que 
estão mais próximos do povo”.

O Estado oferece a ferramen-
ta e o município diz onde gasta o 
dinheiro do povo. Incontestável a 
importância desse ato para a de-
mocracia, tendo em vista que a 
transparência, o diálogo, o debate 
são essenciais no regime demo-
crático.

De um modo geral é impor-
tante que os gestores compreen-
dam a máquina da informação, 
de acordo com a Constituição Fe-
deral, separando três instâncias 
distintas da comunicação: a pú-
blica, que se refere à interação e 

ao fluxo de informações, vincula-
dos ao tema de interesse coletivo: 
a governamental que se encarre-
ga da informação e do relaciona-
mento entre o poder e a socieda-
de: e, finalmente, a política, que 
diz respeito ao discurso e a ação 
destinada a conquistar a opinião 
pública. 

A última não pode e não deve 
ser utilizada nas ferramentas dis-
ponibilizadas para prestar contas 
à população, pois ao poder públi-
co é obrigatória a prestação de 
contas à sociedade e ao cidadão.

O município precisa cumprir 
sua missão e promover de fato a 
construção da verdadeira cida-
dania, a qual cabe um controle 
social permanente, aproximando 
mais os governados e governan-
tes.

Sem dúvida é de se aplaudir 
o gesto do Governo do Estado no 
apoio aos municípios sem condi-
ções de cumprir a lei, até pela fal-
ta de estrutura, provocada por um 
pacto federativo às avessas.

Se tivermos presente que a 
ligação primeira de um povo não 

é com o Estado, mas com o ter-
ritório, tornam-se claras as ra-
zões do elogio à atitude de Geral-
do Alckmin. O Estado é abstrato, 
ao contrário da terra que temos 
como nossa e onde queremos co-
nhecer onde é aplicado totalmen-
te nossos recursos públicos.

Nos dias atuais, a população 
clama por justiça, por transpa-
rência e, principalmente, pelo 
respeito ao seu patrimônio. Co-
nhece os meios de comunicação 
ao seu dispor e sabe que vivemos 
em uma aldeia global, com ins-
trumentos que levam de forma 
dinâmica seus anseios, suas de-
núncias, seus dissabores e suas 
esperanças.

Sem dúvida, é um benefício 
inimaginável vivermos a transi-
ção da sociedade industrial para a 
sociedade do conhecimento. Pas-
samos rapidamente da TV preto 
e branca para a TV colorida, dela 
para a internet, do telefone fixo 
para a telefonia móvel. Saímos 
da aparência para a transparên-
cia, da imagem produzida para a 
identidade verdadeira.

Hoje os munícipes são forma-
dores de opinião por esses meios 
colocados ao nosso dispor. Com-
partilham em tempo real com 
outras pessoas. Interage, envia 
imagens, fazendo da transpa-
rência um aliado para um mundo 
melhor. Cabe ao agente público 
compreender esse momento. As 
atitudes e coerências dos homens 
públicos são cobradas em todos 
momentos. São vistas e monito-
radas. 

O cidadão está no Poder. Os 
prefeitos e vereadores preci-
sam saber disso. Que as peque-
nas ações têm grandes efeitos e 
que se as autoridades investidas 
do mandato deixarem de honrar 
seus valores, o munícipe se de-
cepciona e busca a próxima op-
ção.

O evento da assinatura do de-
creto abrindo o Portal da Trans-
parência para 521 municípios 
com até 50 mil habitantes, contou 
com poucas autoridades presen-
tes e com apenas dois deputados, 
mas foi um marco no sentimento 
municipalista. ■
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Desenvolvido pelo Ce-
pam, Seade, Secre-
taria da  Casa Civil, 

Corregedoria Geral da Admi-
nistração, Secretaria do Pla-
nejamento, Arquivo Público do 
Estado, Secretaria da Fazenda, 
Fundap, Prodesp, Secretaria 
da Gestão Pública e Conselho 
de Transparência da Adminis-
tração Pública, o programa é 
um suporte aos 521 municípios 
paulistas com até 50 mil habi-
tantes.

Com essa ferramenta colo-
cada à disposição pelo Estado, 
os prefeitos poderão disponibi-
lizar a sociedade as receitas e 
despesas municipais, em res-
peito à Lei Federal 131/2009, 
que estabelece normas de 
finanças públicas na gestão 
fiscal e determina a disponi-
bilização, em tempo real, de 
informações sobre a execução 
orçamentária e financeira da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

PUNIÇÕES
O descumprimento do texto 

legal prevê  punições, como a 
suspensão  das transferências 
voluntárias de recursos esta-
duais e federais, penalizando 
os prefeitos que se integrarem 
à democratização da informa-
ção pública ao cidadão.

O portal (cuja adesão deve 
acontecer até o próximo dia 
27 de maio) é incorporado ao 
SIC Municipal e terá o nome do 
município (www.transparencia.
nomedomunicipio.sp.gov.br).

O presidente da Correge-
doria Geral da Administração, 
Gustavo Ungaro (que na última 
edição do JI comentou em ar-
tigo, esse programa) disse que 
“a iniciativa propiciará a cada 
cidade ter seu Portal da Trans-
parência Municipal, já com 
os valores dos repasses esta-
duais, acesso à informação, 
links e campos próprios para 
a publicação dos salários do 

funcionalismo, das licitações 
e dos contratos, dentre outras 
funcionalidades nos moldes do 
Portal da Transparência Esta-
dual, recentemente premiado 
pelo TI & Governo 2012 como 
melhores iniciativas de gover-
no eletrônico no Brasil e ava-
liado com a maior nota do país 
pela entidade Contas Abertas”.

OTIMISMO
O presidente do Conselho de 

Transparência da Administra-
ção Pública, Edson Luiz Vismo-
na, espera a adesão de todos 
os municípios, “pois a ajuda 
é fundamental para que a po-
pulação possa acompanhar os 
feitos locais”, disse Vismona, 
que já foi Secretário da Justiça 
e é também presidente execu-
tivo do Instituto brasileiro de 
Defesa da Competitividade.

Cada prefeitura que ade-
rir ao sistema deve indicar 
até três representantes para 
a capacitação de cada tema do 
portal. Nos meses de junho, 
julho e agosto serão apresen-

tados seis vídeos aulas com 
duas apresentações para cada 
tema. Serão abordados: Lei de 
Acesso à Informação: Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC) 
e Ouvidorias; e Gestão Docu-
mental e Tabelas de Apoio ao 
SIC.

TURISMO
Um dos principais exemplos 

de punição, caso não haja a 
adesão ao Portal da Transpa-
rência pode ser medido pelas 
67 cidades estância do estado, 
cuja maioria é de até 50 mil 
habitantes. Elas vivem prati-
camente de recursos do DADE 
(Desenvolvimento das Estân-
cias). Quem não se alinhar dei-
xa de receber esses importan-
tes recursos públicos.

PARTICIPAÇÃO
À população organizada 

cabe o acompanhamento das 
ações dos poderes públicos, 
como: informações gerais, lici-
tações, dispensa, inexigibilida-

de, pregão, registro de preços, 
contratos, convênios e obras.

Presente à assinatura, Ro-
berto Massafera, deputado es-
tadual e ex-prefeito de Arara-
quara, elogiou a medida. “Isso 
representa a figura exemplar 
do governador Geraldo Alck-
min”.

Antoninho Marmo Trevisan, 
um dos fundadores da históri-
ca AMARRIBO, conselheiro do 
CIEE e membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e 

CAMPANhA

Social da Presidência da Repú-
blica, dá sua opinião, em livro, 
sobre o papel da cidadania; “O 
exercício da cidadania pressu-
põe indivíduos que participem 
da vida comum. Organizados 
para alcançar o desenvolvi-
mento do local onde vivem, de-
vem exigir comportamento éti-
co dos poderes e eficiência no 
serviço público”.

Assim, não basta às instân-
cias governamentais apenas 
dar publicidade de seus atos. 
As informações colocadas à 
disposição da sociedade devem 
ser acessíveis, compreensíveis 
e suficientes ao pleno exer-
cício do controle social, tanto 
para o cidadão que o realiza 
de forma incentivada e indivi-
dualizada como para os órgãos 
representativos da sociedade. 
Faz-se necessário, portanto, 
apresentar a sociedade infor-
mações consistentes que cum-
pram com o papel republicano 
de prestação de contas e que 
também permitam ao cidadão 
conhecer e distinguir as reali-
zações governamentais. ■

Governo do Estado dá importante 
contribuição aos Municípios

Da Redação

Geraldo Alckmin assina decreto que cria o Plano Estadual de Fomento à Transparência 
Paulista, oferecendo aos municípios com até 50 mil habitantes o Portal da Transparência.

Alckmin: “Fico feliz de poder, mais uma vez, atender os municípios. Os 
gestores estão mais pertos da população, que conhece o prefeito e sabe 
onde fica sua casa, portanto, mais fácil a fiscalização dos atos públicos”.

Edson Aparecido: “Essa solenidade não representa uma ação de governo, 
mas um ato de Estado, pela sua importância”.

Márcio Elias Rosa, Procurador Geral do Estado,  Gustavo Ungaro, 
Corregedor Geral do Estado e Edson Vismona, presidente do 
Conselho de  Transparência da Administração Pública, nas mãos 
de quem passa o controle da transparência paulista.
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há um samba de Noel 
Rosa, que após referir-
-se a alguns despro-

pósitos do comportamento das 
pessoas, conclui a estrofe com o 
estribilho: “Cousas nossas, cou-
sas nossas!” Passou-se o tempo, 
mas poucas cousas terão mudado 
no brasileiríssimo modo de ver e 
praticar as ações de cada dia. É 
o caso destas pérolas, que andei 
caçando nos jornais.

O menino que matou o estu-
dante. A notícia diz que um menor 
a três dias de atingir os dezoito 
anos, matou um jovem estudante, 
por dá cá aquela palha. Não pode 
ser preso, terá que ser apreendi-
do (lindo este eufemismo do poli-
ticamente correto) e não irá para 
a cadeia e sim para uma dessas 
casas de recolhimento e reedu-
cação, cuja tabuleta fronteira só 
falta estampar entre parênte-
ses: “onde se formam eficientes 
aprendizes da criminalidade”. 
Tudo por causa do célebre Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), uma lei que impede a 
punição de infrações e crimes 
(ainda que hediondos) cometidos 
por menores de idade, que ao 
completarem dezoito anos, saem 
livres com uma ficha completa-
mente limpa. É lei, (como tantas 
que andam por aí), que a propósi-
to de darem proteção a pessoas, 
ditas carentes, socialmente ex-
cluídas, ou supostamente explo-
radas por empresários de alma 
empedernida, na verdade acabam 

C O U S A S  n O S S A S

Paulo Nathanael Pereira de Souza
Doutor em Educação e Ex-Presi-

dente do Conselho Federal de Edu-
cação, Educador, Escritor, membro 
titular da Academia Paulista de Letras.

por enfraquecê-las ainda mais, 
além de criar seriíssimos proble-
mas sociais e econômicos, pondo 
em risco a segurança coletiva. No 
caso do Eca, que escuda meno-
res, tem ocorrido que à sombra 
de cada garoto ou garota que de-
linque, quase sempre esconde-se 
um bandido que os usa como la-
ranjas no crime.

Claro que há que proteger os 
mais fracos, mas é preciso não 
tratar todos como se iguais fos-
sem: há entre eles quem mere-
ça toda a proteção e reeducação, 
mas também há quem deva, ao 
atingir a maioridade, responder 
criminalmente pelos atos prati-
cados no tempo da menoridade. O 
mau dessas legislações é a gene-
ralização indiscriminada dos be-
nefícios e a irrealidade das situ-
ações concretas. Afinal, o Brasil 
parece, por vezes, querer salvar 
o mundo à base de bandeiras re-
volucionárias, sem se aperceber 
que, na prática, a teoria é sempre 
outra!

A sobrecarga dos currículos 
escolares. O papel da educação 
básica é, essencialmente, o de 
dar aos jovens um conjunto de sa-
beres básicos, que os situe no en-
torno histórico-geográfico do seu 
tempo, faça-os utilizar-se do ver-
náculo com clareza e correção, 
leve-os a executar com exatidão 
e competência as operações ma-
temáticas no seu uso cotidiano, 
e os faça entender as soluções 
científicas e tecnológicas da mo-

dernidade. Complementarmen-
te, a organização escolar poderá 
acrescentar práticas esportivas e 
artísticas, a iniciação em línguas 
vivas e mortas, bem como exercí-
cios variados de uso das lingua-
gens digitais. E nada mais, eis 
que, capacitando-os devidamente 
nesses campos, estarão prontos 
para enfrentar os desafios exis-
tenciais, que venham a se inter-
por a seus passos. O resto, a vida 
se incumbirá de prover.

Daí que, não cabe às escolas 
abordar, nessa fase formativa da 
personalidade de cada ser, todo 
o conhecimento acumulado pela 
humanidade. A parte da escola é 
estritamente aquela que acima se 
arrolou: se conseguir ela fazê-lo 
com pertinência terá cumprido 
otimamente a sua missão. Tudo o 
mais deve ficar por conta de ou-
tras agências, que também edu-
cam, se bem que informalmen-
te, a saber: a família, a mídia, os 
ambientes de trabalho e lazer, a 
igreja, etc., etc. É uma ilusão essa 
prática, hoje tão disseminada, de 
se sobrecarregarem os currículos 
escolares de matérias várias, que 
acabarão por se mostrar inúteis 
na educação das novas gerações. 
Precisam elas do saber mínimo 
bem aprendido e não dos sabe-
res máximos desperdiçadamen-
te abordados. O eruditismo dos 
programas de ensino, pelo qual 
tudo se ensina e nada se apren-
de, é contraproducente a quem se 
educa.

Essas reflexões me ocorrem, 
quando leio na imprensa, que a 
Câmara Municipal de São Pau-
lo vai exigir a obrigatoriedade de 
uma nova disciplina na educação 
básica, ministrada pelas escolas 
do município da capital. História 
da África. É de se perguntar de 
que África? A muçulmana? A tri-
bal? A colonizada pelas potências 
europeias? E para que? Acredito 
que essa decisão deve estar na 
linha da atual (e legitima) pre-
ocupação brasileira para com 
o seu passado escravocrata: há 
uma dívida social a ser resgata-
da para com os africanos que, no 
passado, deram seu sangue para 
ajudar a construir o Brasil. Mas 
a forma de fazê-lo, não é criando 
essa nova disciplina sem pé, nem 
cabeça, e sim transversalmente, 
através de ênfases a serem dadas 
ao tema, quando do estudo desse 
capítulo da história nacional, in-
titulado: Escravidão ou Abolição 
ou, ainda, contribuição negra à 
formação brasileira. 

E viva Noel Rosa! ■

DIRETRIzES

Por: Paulo Nathanael Pereira de Souza
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MUNICIPALISMO

Por: Juliana Franco

MEREnDA COM QUALIDADE

Muito tem se falado so-
bre a importância da 
educação nutricional 

nas instituições de ensino para 
formação de hábitos alimen-
tares saudáveis. Na tentativa 
de frear a epidemia mundial 
de obesidade e reduzir os ma-
les relacionados ao excesso de 
peso, como, por exemplo, os 
problemas cardiovasculares, 
diabetes e câncer, o Governo do 
Estado de São Paulo instituiu o 
programa “Meu Prato Saudá-
vel”, em outubro de 2012.

A iniciativa tem como madri-
nha a primeira-dama do Estado, 
Lu Alckmin, e visa mostrar aos 
estudantes da rede de ensino 
quais os melhores ingredientes 
e qual a quantidade de cada um 
que deve ser colocado no prato. 
Para isto, utiliza alimentos in-
seridos na realidade brasileira, 
que as pessoas estão habitua-
das no seu dia a dia. 

Ação que segue a mesma 
linha da campanha contra a 
obesidade infantil liderada pela 
primeira dama dos Estados Uni-
dos, Michelle Obama. Intitulado 
“Vamos nos exercitar!”, a ativi-

dade foi criada pela esposa do 
presidente Barack Obama, mãe 
de duas filhas, há três anos e, 
no início de abril, alcançou no-
vos patamares, ao estimular, 
além da alimentação saudável, 
as atividades físicas nas esco-
las americanas.

Quando criado, a iniciativa 
visava reduzir a 5%, até 2013, 
o índice de obesidade infantil – 
problema que, na época, atingia 
uma em cada seis crianças no 
país. Para isto, foi elaborado 
um plano de ação de 124 pági-
nas com foco em resolver o pro-
blema em uma geração.

No Brasil, dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) apontam que 
em 2011, 30% das crianças en-
tre 5 e 9 anos estão acima do 
peso ou obesas, e 49% da po-
pulação adulta está acima do 
peso. De acordo com o progra-
ma do Governo do Estado, “Meu 
Prato Saudável”,muitas vezes 
a população carece de infor-
mações corretas e objetividade 
para a montagem de um prato 
saudável. Por isso, o proposto 
pelo programa é de fácil com-
preensão de toda a população, 
já que é baseado na visualiza-
ção – ao visualizar a imagem 
do prato, elas percebem quais 
os alimentos e proporções que 
devem comer. 

“O programa mostra de ma-
neira didática como a pessoa 
pode se alimentar melhor, não 
só a criança, mas o adulto tam-
bém. Acredito que a iniciativa 
realmente conseguirá atingir o 
Brasil inteiro, para conscienti-
zar a população sobre a impor-
tância de se manter bons há-
bitos alimentares”, explica Lu 
Alckmin.

MERENDA ESCOLAR
A nutricionista da refeição 

a educandos, Riana Larissa 
Viegas, explica que a cozinha 
de uma escola deve funcionar 
com organização do trabalho, 
uma ótima higiene e alimentos 
de boa procedência. E o cardá-
pio deve ser composto por ali-
mentos saudáveis como frutas, 
verduras, carnes, leites. O uso 
de alimentos gordurosos como 

frituras, carnes gordurosas e 
doces deve ser evitado.

“O que não pode faltar na 
merenda escolar são os ali-
mentos energéticos, que dão 
energia para nosso corpo e con-
tém carboidrato como arroz, 
pão, macarrão, batata, entre 
outros. Os alimentos construto-
res também são fundamentais. 
Eles são os responsáveis pelo 
crescimento e contém proteína, 
como carne, leite, ovo, feijão e 
peixe”, revela Riana, que acres-
centa: “os alimentos regulado-
res também são fundamentais. 
Estes regulam as funções do 
nosso corpo e contém vitami-
nas e mineral, como as frutas 
e verduras. Por isso, todos os 
grupos alimentares são impor-
tantes”.

Prova disto é que o programa 
“Meu Prato Saudável” reforça a 
importância das cores da comi-
da. Quanto melhor a alimenta-
ção, ela possui mais nutrientes, 
fitoquímicos (vegetais) e antio-
xidantes.

“O índice de obesidade tem 
crescimento muito nos últimos 
anos. Isso por conta d estilo de 
vida das pessoas que mudou 
drasticamente. Falta atividade 
física entre as crianças. Antes, 
elas jogavam bola na rua, hoje é 
o computador e vídeo game. Na 
alimentação, antigamente nos 
alimentávamos em casa. Atu-
almente, a rede de fast food e 
produtos industrializados estão 
sempre presentes no prato dos 
brasileiros. Devemos resgatar 
um pouco do que fazíamos no 
passado para tentar reverter 
esse quadro”, conta a nutricio-
nista. 

Ainda segundo Riana, o “Meu 
Prato Saudável” é uma das 
ações desenvolvidas nas insti-
tuições de ensino para tentar 
evitar a obesidade. Além do car-
dápio mais balanceado durante 
a merenda, algumas escolas 
incluíram no currículo escolar 
aulas de educação nutricional e 
palestras com pais dos alunos. 
“É muito importante termos a 
parceria com os pais para que 
os mesmo também incentivem 
em casa o filho consumidor ali-
mentos saudáveis. Além disso, 
houve mudanças dentro das 
escolas. As lanchonetes não 
vendem ou diminuíram a venda 
de frituras e doces e incluíram 

frutas e alimentos mais saudá-
veis”, finaliza.

DESTAQUES
Em 2010, Mogui das Cru-

zes recebeu o Prêmio Gestor 
Eficiente da Merenda Escolar, 
como melhor merenda do Esta-
do de São Paulo. No ano passa-
do, a merenda escolar mogiana 
foi destaque no 53º Encontro de 
Capacitação para Conselheiros 
de Alimentação Escolar. 

Quase 51 mil alunos rece-
bem a merenda escolar balan-
ceada e nutritiva. A cidade é 
destaque na gestão da meren-
da escolar pela introdução dos 
produtos mogianos no cardá-
pio. Desde 2009, são servidos 
para as crianças caqui, cogu-
melo, champignon e hortaliças 
produzidas na cidade. 

Além disso, em 2011, foi lan-
çado o livro “Sabores da Meren-
da – 1º Livro de Receitas Culi-
nárias da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes”, com receitas sele-
cionadas por meio de um con-
curso que envolveu mais de 300 
profissionais do sistema muni-
cipal de ensino. 

Junqueirópolis também foi 
destaque no Prêmio Merenda 
Escolar, promovido pela Ação 
Fome Zero, do Governo Federal.  
O trabalho conjunto da equipe 
da educação, que inclui nutri-
cionistas e cozinhas, conselho e 
a equipe responsável pela me-
renda foram responsabilizados 
pelo sucesso da cidade. 

PROGRAMA
Para garantir que todos os 

nutrientes essenciais ao orga-
nismo estejam presentes no 
seu dia a dia, o Meu Prato Sau-
dável mostra, de maneira visual 
e facilitada, as porções de ali-
mentos que compõem a pirâ-
mide alimentar, instrumento 
gráfico adotado pelo Brasil para 
mostrar os diferentes grupos 
de alimentos. Além das ações 
dentro das escolas, por meio 
da iniciativa os pais e toda co-
munidade também pode apren-
der e passar a adotar hábitos 
saudáveis. O site do programa 
traz dicas e ensina como aderir 
ao Meu Prato Saudável (www.
meupratosaudavel.com.br). O 
programa é realizado pela Se-
cretaria da Saúde em parceira 
com a pasta da Educação. ■

Instituído pelo Governo do Estado, programa 
“Meu Prato Saudável” visa conscientizar, desde a 

infância, a importância da alimentação correta
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Educação, oportunidade e assistência social.
Com isso, o CIEE ajuda a construir um Brasil mais justo.
Todos os meses, milhares de estagiários e aprendizes do CIEE utilizam parte de sua bolsa-auxílio para complementar a renda de 
suas famílias. É o CIEE contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, prestando assistência social às famílias  
e colaborando com o Governo em suas bem-sucedidas ações sociais.

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

Sempre que pensamos 
em educação financei-
ra logo vem à mente a 

economia, poupança e outras 
questões relacionadas ao di-
nheiro. Mas, é importante ter 
em mente o tema é muito mais 
abrangente, envolvendo ações 
relacionadas à sustentabilidade 

em diversos graus. Mas, nada é 
mais importante do que o que é 
relacionado ao meio ambiente, o 
que terá retorno direto nas ge-
rações futuras.

E nesse ponto o Governo Mu-
nicipal tem papel fundamental, 
pois pode criar políticas públi-
cas de consumo consciente e 

de economia. Alguns pontos são 
muito simples como troca de 
lâmpadas pelas mais econômi-
cas - consumido menos energia 
- por mais que em um primeiro 
momento possa custar um pou-
co mais, à longo prazo a econo-
mia pode ser considerável.

Outro ponto importante são 
políticas de reciclagem, com 
programas de coleta seletiva, o 
que ocasiona diversas formas 
de economia, benefícios para os 
meio ambiente, para os muníci-
pes e pode também gerar renda 
para parte das classes menos 
abastadas com cooperativas de 
reciclagem.

Mas, fundamental mesmo 
são políticas de inserção de 
educação financeira para os 
mais variados públicos, desde 
as escola do ensino infantil e 
fundamental municipais, o EJA 
Ensino de Jovens e Adultos até 
mesmo para trabalhadores fun-
cionários públicos em geral. 
Com isso não só melhorará a 
qualidade de vida da população, 
como também terá reflexos nos 
índices sociais e nos gastos re-
ferentes a estes.

Pois, o crescimento consis-
tente da economia, o desenvol-
vimento social que esta educa-
ção reflete, faz com que gastos 
para área social e para diminui-
ção dos índices de miseráveis 

sejam menores, e também se 
tem reflexos em demais setores 
da cidade, como saúde, segu-
rança e habitação.

É óbvio que a educação fi-
nanceira não é isoladamente a 
solução de todos os males de 
uma cidade, e também é claro 
que os resultados não são ime-
diatos. Entretanto, é inegável 
que os retornos da inserção da 
população neste conteúdo trará 
consideráveis melhoras. E se 
não se iniciar imediatamente o 
trabalho com o tema, mais de-
morará para se sentir os efeitos.

São diversos municípios que 
já aderiram as esta importante 
campanha de alfabetização e 
letramento financeiro, trata-se 
acima de tudo de uma política 
de grande responsabilidade so-
cial. ■

Por: Reinaldo Domingos

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

EDUCAÇÃO FInAnCEIRA 
e a sustentabilidade dos municípios
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Por: Arthur Rollo*

* Arthur Rollo
É advogado e doutor em direito pela 

PUC/SP.

A regulamentação da MEIA-EnTRADA

Foi aprovado no Sena-
do o projeto de lei que 
institui o “Estatuto da 

Juventude”. Dentre os direitos 
assegurados pelo projeto está 
a garantia da meia-entrada, em 
eventos culturais e esportivos 
de todo o país, para os jovens de 
baixa renda. Esse direito à meia-
-entrada, segundo a proposta, 
valerá também para os estu-
dantes que portarem identifica-
ção expedida “preferencialmen-
te” pela Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, UNE, UBES e 
demais entidades a ela filiadas.

Entidades de produtores ar-
tísticos conseguiram inserir no 
projeto, por força de emenda, a 
limitação da meia-entrada para 
até 40% dos ingressos disponi-
bilizados para cada evento. 

Também foi aprovado pela 
CCJ da Câmara dos Deputados 
o PL 4571/08, que regulamen-
ta a meia-entrada para estu-
dantes e idosos. Desse projeto 
igualmente consta a limitação 
da meia-entrada a 40% dos in-
gressos disponibilizados, assim 
como a emissão da identidade 
estudantil pela Casa da Moeda, 
com expedição exclusiva pela 
Associação Nacional de Pós-
-Graduandos, pela UNE, pela 
UBES e pelas entidades estadu-
ais a elas filiadas. Em virtude de 
emendas apresentadas ao pro-
jeto, o benefício da meia-entra-
da foi estendido às pessoas com 
deficiência e seus acompanhan-
tes e aos cidadãos, entre 15 e 29 
anos, inscritos no cadastro úni-
co para programas sociais do 
Governo Federal.

Essas duas iniciativas legis-
lativas ampliam a concessão da 
meia- entrada a considerável 
parcela da população, que pas-
sará a ser composta pelos ido-
sos, estudantes, pessoas com 
deficiência e seus acompanhan-
tes e pessoas, de 15 a 29 anos, 
inscritas no cadastro único do 
Governo Federal. O que deveria 
ser uma exceção acabará, se 
aprovados os projetos mencio-
nados, virando regra. Isso sem 
falar de algumas leis, estadu-
ais e municipais, que ampliam 
ainda mais o benefício da meia-
-entrada aos frequentadores de 
cursos profissionalizantes, aos 
professores da rede pública, aos 
doadores de sangue e aos apo-
sentados, por exemplo.

Segundo os profissionais do 
setor artístico, hoje as meias-

-entradas vendidas correspon-
dem, em alguns eventos, a mais 
de 75% do número de ingressos 
disponibilizados. A tendência 
desse quadro é piorar signifi-
cativamente com a extensão do 
número de beneficiários men-
cionada.

Todas as distinções realiza-
das pelos projetos mencionados 
têm relevância constitucional 
e se justificam, porque idosos 
e pessoas com deficiência têm 
vulnerabilidade excepcional 
digna de ressalva, o mesmo 
ocorrendo em relação aos es-
tudantes e aos economicamen-
te desfavorecidos, que também 
devem ter acesso facilitado à 
cultura. É inevitável o impac-
to gerado por esses descontos 
nos preços de todos os ingres-
sos, notadamente quando não 
estabelecido um limite para as 
vendas de meias-entradas. Sem 
um limite, pode acontecer da 
demanda por meias-entradas 
beirar os 100%, sendo que os 
produtores artísticos têm que 
calcular o preço dos ingressos 
levando em conta esse risco.

A regulamentação federal 
desse tema é importante por-
que, até hoje, a meia-entrada é 
assegurada por leis estaduais 
e leis municipais, dificultando 
sobremaneira a atividade dos 
produtores artísticos que têm 
que conhecer todas as leis dos 
locais em que realizam seus 
eventos, cada qual com as suas 
peculiaridades. A lei federal 
deve prever um rol taxativo de 
beneficiários, que não poderá 
ser ampliado nem pela legis-
lação estadual nem pela legis-
lação municipal. É inevitável a 
imposição de um limite para 
as vendas de meias-entradas, 
porque, do contrário, apenas os 
excepcionados pela lei pagarão 
um preço justo pelos ingressos, 
tendo em vista que o permanen-
te risco para os produtores ele-
va o preço dos ingressos para 
todos. A segurança para o cál-
culo dos preços dos ingressos 
decorre dessa limitação.

Não se justifica também, a 
nosso ver, conceder descontos 
a estudantes de pós-graduação, 
que já estão plenamente inseri-
dos no mercado de trabalho e, 
portanto, têm condições de pa-
gar o preço integral do ingresso.

Igualmente é salutar a limita-
ção da expedição de identidades 
estudantis, diante de inúmeros 
casos de falsificações vistos na 
prática, decorrentes das enor-
mes brechas criadas pela Medi-
da Provisória n° 2208/2001, que 
facultou a expedição de identi-
dades estudantis a qualquer es-
tabelecimento de ensino ou as-
sociação estudantil. Não parece 
adequado, todavia, conferir esse 
poder apenas a quatro ou cinco 
entidades estudantis de âmbito 
nacional porque, além da demo-
ra provocada por essa restrição, 
certamente haverá o aumento 
dos preços, decorrente da fal-
ta de concorrência. O preço e a 
rapidez na expedição são funda-
mentais para o regular exercício 

desse direito assegurado aos 
estudantes.

Há tempos as vendas das 
meias-entradas vêm causando 
uma série de problemas, prin-
cipalmente quanto aos estudan-
tes, pelas falsificações de iden-
tidades. Sempre os produtores 
artísticos opuseram toda a sor-
te de óbices para as vendas de 
meias-entradas. As bilheterias 
são diferentes e distantes, é fa-
cultada a aquisição em horários 
restritos, não é permitida sua 
aquisição pela internet, etc.

Parece-nos razoável res-
tringir as vendas de meias-en-
tradas a 50% do número de in-
gressos disponíveis, desde que 
as vendas sejam feitas de forma 
absolutamente transparente, 
que permita ampla fiscalização 
por parte dos consumidores e 
das entidades de defesa dos 
consumidores. Esse limite deve 
ser aplicado de acordo com o 
número de ingressos disponí-
veis para cada setor, facultada 
a aquisição da meia-entrada em 
todos os setores, de acordo com 
a prioridade de escolha dos as-
sentos. 

As mesmas modalidades de 
vendas: na bilheteria; pelo site 
ou via empresa de venda de in-
gressos, mediante a cobrança 
de taxa de conveniência, devem 
ser aplicadas à meia-entrada. A 
lei igualmente deve prever puni-
ções para os casos de descum-
primento, nem que sejam aque-

las já estabelecidas pelo CDC.
Não há dúvida de que a meia-

-entrada interfere no preço dos 
ingressos para todos. Se o custo 
do espetáculo não é reduzido, 
por exemplo, mediante a con-
cessão de incentivos fiscais, a 
obrigatoriedade da meia-en-
trada implicará, inevitavelmen-
te, na majoração do preço dos 
ingressos, a fim de preservar a 
margem de lucro do empresá-
rio.

Ela, contudo, não é a única 
vilã dos altos preços hoje pra-
ticados no Brasil para eventos 
culturais e esportivos. Outro 
ponto a ser objeto de regula-
mentação, sem dúvida, é a co-
mercialização dos ingressos 
por empresas terceirizadas que, 
muitas vezes, são impostas aos 
consumidores, mediante o pa-
gamento incontornável de pol-
pudas taxas de conveniência.  

A falta de regulamentação 
adequada da meia-entrada vem 
causando prejuízo a todos. Para 
os beneficiários, que ficam su-
jeitos a toda a sorte de exigên-
cias estapafúrdias dos produto-
res de espetáculos para exercer 
esse direito, e também para os 
demais que pagam o valor inte-
gral do ingresso, que têm o di-
reito de pagar um preço justo e 
mais barato. ■
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EVENTOS

Diretor da UVESP participa do 
Seminário preparatorio para o 5º CEC

O diretor da UVESP 
(União dos Vereado-
res do Estado de São 

Paulo) vereador por Americana 
Marco Antonio Alves Jorge, o 
Kim (PDT), participou da mesa 
de abertura do Seminário Pre-
paratório para a 5ª Conferência 
Estadual das Cidades, realizado 
quarta-feira (24/04) no auditório 
do mezanino no Edifício Cidade 
I, em São Paulo, representando 
os vereadores do Estado de São 
Paulo.

O evento contou com a par-
ticipação massiva do Poder Pú-

blico, das entidades de classe e 
da sociedade civil organizada. 
Mais de 400 pessoas, de 129 
municípios do Estado lotaram o 
espaço reservado para o evento. 

O diretor da Uvesp destacou 
em sua fala a felicidade de ver 
que os auditórios estão ficando 
pequenos para eventos como 
este. “Isso significa que a luta 
e o trabalho para construção do 
Sistema Nacional de Desenvol-
vimento Urbano ganhando ade-
são”, comemorou o vereador 
Kim.

“Nossa expectativa é que 
este seminário não seja somen-
te para levar subsídios para a 
realização das conferências, 
mas que possa fazer com que 
se efetivem políticas nos muni-
cípios e que o Estado aprimore 
cada vez mais os mecanismos 
para que tenhamos planeja-
mento permanente para o de-

senvolvimento Urbano”, desta-
cou o deputado estadual Beto 
Trícoli (PV), em sua fala.

O vice-presidente da Empla-
sa (Empresa Paulista de Pla-
nejamento Metropolitano), Luiz 
José Pedretti, representou o 
Governo do Estado, e ressaltou a 
importância da capacitação. “O 
objetivo do encontro foi capaci-
tar os membros das comissões 
preparatórias das conferencias 
municipais para que tenhamos 
uma boa representação na edi-
ção estadual e nacional da 5ª 
Conferência”.

PARTICIPAÇÃO 
DOS VEREADORES

Para o vereador Kim está 
claro que as prefeituras, câma-
ras municipais e a sociedade 
civil organizada estão empe-
nhadas para a realização da 5ª 
CEC, mas ele faz um apelo aos 
parlamentares que estavam no 
evento. 

“Quero aqui fazer um pedido 
especial para que cada Câmara 
Municipal do Estado assuma o 
compromisso de destinar o seu 
espaço e abrir as suas portas 
para que a sociedade debata as 
questões públicas. O vereador 
deve incentivar este grande diá-
logo democrático, entre o poder 
público e a comunidade nesse 
processo da 5ª Conferência Na-
cional das Cidades”, sugeriu o 
diretor da Uvesp.

“Nosso trabalho é para que 
cada município e estado bra-

sileiro tenham seus conselhos 
devidamente constituídos e na 
mesma proporção do Conselho 
Nacional das Cidades para que 
possamos transformar uma po-
lítica de governo, que tem tra-
zido bons resultados, mas são 
passageiras, em políticas de 
estado que são permanentes 
e sobrevivem às mudanças de 
governo, para que possamos 
construir um país mais fraterno 
solidário e justo”, concluiu o ve-
reador Kim.

NOVO CHAMADO
Humberto Parro, Coorde-

nador da SDM (Secretaria de 
Desenvolvimento Metropolita-
no) de São Paulo e membro da 
Comissão organizadora da 5ª 
CEC, anunciou que a unidade, 
imediatamente após o Seminá-
rio, vai intensificar telefonemas 
e e-mails para falar novamente 
com todos os 645 municípios do 
Estado, a fim de que muito mais 
do que os 112 que até o mo-
mento aderiram às Conferên-
cias Municipais, participem. “Se 
todos os municípios paulistas 
entrarem com os delegados a 
que têm direito, seremos quase 
quatro mil representantes em 
setembro, um verdadeiro parâ-
metro para o Brasil”, concluiu 
Parro. Maria da Graça Xavier 

da UMM-SP frizou “Para nós 
hoje é muito importante que 
os municípios aqui presentes 
se encarreguem de transmitir 
para outros municípios da sua 
região. Para nós é muito impor-
tante pensarmos em uma refor-
ma urbana, para que daqui um 
tempo não tenhamos uma cida-
de lotada e mal organizada.”

A mesa de abertura do even-
to foi composta por todos os 
seis segmentos previstos pelo 
Regimento – Movimentos Po-
pulares, Sindicatos, Entidades 
Empresariais, Entidades Aca-
dêmicas e Profissionais, ONGs, 
Titulares do Executivo e do Le-
gislativo Estadual e Titulares do 
Executivo e do Legislativo Muni-
cipal.  ■

A UVESP representou o Legislativo Municipal do Estado de 
São Paulo na mesa de abertura do encontro que teve mais 

400 participantes de 129 municípios

´

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
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ENTREVISTA

São 76 anos de existência 
e pouco conhecida pela 
população, me refiro à 

Justiça Militar de São Paulo. Sua 
competência é realizar a Justiça, 
processando e julgando os milita-
res estaduais, quando da prática de 
crimes e as ações judiciais contra 
atos disciplinares. Buscando a efi-
ciência e a agilidade nos trâmites 
judiciais e administrativos, facili-
tando o acesso à Justiça e promo-
vendo a cidadania.

A Justiça Militar cresceu, de-
senvolveu tanto em tamanho, 
quantidade e qualidade dos servi-
ços jurisdicionais prestados, como 
também em importância no cená-
rio Jurídico paulista e brasileiro.

Para muitos, ela pode até pas-
sar despercebida, mas sua história 
vem lá da Idade Antiga, dos pri-
mórdios, relacionando à existência 
de tropas Militares. Quando surge 
a criação dos primeiros exércitos 
para a defesa e expansão dos terri-
tórios dos povos, surgi à jurisdição 
do chefe militar sobre seus subor-
dinados.

Chega a Idade Média com a 
queda do Império Romano do 
Ocidente, a Idade Moderna com a 
queda de Constantinopla e a Idade 
Contemporânea que começa com a 
Revolução Francesa que prolonga 
até os dias de hoje.

O Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de São Paulo (TJMSP) 
divide-se em duas Câmaras, com 
composição de militares e civis, 
funcionando como presidente da 
primeira Câmara o vice-presidente 
do Tribunal e como presidente da 
segunda Câmara o juiz mais antigo 
que a compuser.

Nestes 76 anos já passaram 31 
presidentes e hoje tem um efetivo 
militar superior a 20 mil integran-
tes. O juiz presidente do TJMSP Or-
lando Geraldi concede entrevista 
ao Jornal do Interior, falando sobre 
a instituição.

JI - Sabe-se que no Brasil a 
criação da Justiça Militar ocorreu 
com a chegada da família real por-
tuguesa ao país. Quando foi institu-
ído o Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo?

Orlando Geraldi - A Justiça Mi-
litar foi criada no Brasil em 1º de 
abril de 1808, com a instituição 
do Conselho Supremo Militar e de 
Justiça por meio de Alvará, com 
força de Lei, do Príncipe Regente 
de Portugal, D. João. Bicentenária, 
é a justiça mais antiga do Brasil! 
No Estado de São Paulo, a Justiça 
Militar foi criada embrionariamen-
te junto à Força Pública em 1896. 
A Constituição Federal de 1934 foi 
a primeira a tratar de juízes e tri-
bunais militares como órgãos do 
Poder Judiciário. Por meio da Lei 
Estadual nº 2.856, de 8 de janeiro 
de 1937, foi criado o Tribunal de 
Justiça Militar do Estado de São 
Paulo (TJMSP), tendo sido oficial-
mente instalado aos 25 de fevereiro 
de 1937. Além de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul tam-

bém criaram o Tribunal de Justiça 
Militar Estadual próprio. A Cons-
tituição Federal de 1988, também 
chamada “Constituição Cidadã”, 
prevê que a lei estadual poderá 
criar, mediante proposta do Tri-
bunal de Justiça, a Justiça Militar 
estadual, constituída, em primeiro 
grau, pelos juízes de direito e pelos 
Conselhos de Justiça e, em segun-
do grau, pelo próprio Tribunal de 
Justiça, ou por Tribunal de Justiça 
Militar nos Estados em que o efeti-
vo militar seja superior a vinte mil 
integrantes.

JI - Como se organiza a Justi-
ça Militar do Estado de São Paulo? 
Sua competência se confunde com 
a da Justiça Militar da União?

OG - Quanto à organização da 
JMESP, a 1ª Instância conta atual-
mente com cinco Auditorias Mili-
tares (que correspondem às Varas 
na Justiça Comum), subordinadas 
à Corregedoria Geral, das quais 
três possuem competência crimi-
nal e uma possui competência cí-
vel, além da Auditoria de Distribui-
ção de 1ª Instância, dos Serviços 
da Correição Permanente e das 
Execuções Criminais (ADCECrim). 
Já a 2ª Instância é integrada por 
quatro juízes militares (coronéis 
da ativa da Polícia Militar) e três 
juízes civis (um juiz da carreira da 
magistratura militar, um do quin-
to constitucional egresso da car-
reira do Ministério Público e um 
do quinto constitucional egresso 
da carreira da Advocacia). Ambas 
instâncias estão concentradas em 
um único prédio localizado na ca-
pital. Segmentos diferentes deste 
ramo especializado da Justiça, a 
competência da Justiça Militar da 
União (JMU) não se confunde com 
a da Justiça Militar do Estado de 
São Paulo (JMESP), cada qual com 
suas peculiaridades de estrutura 
e funcionamento. Quanto às res-
pectivas competências, enquanto 
a JMU tem competência sobre todo 
o território nacional, em síntese, 
para processar e julgar os inte-
grantes das Forças Armadas (Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica) nos 
crimes militares definidos em lei, 
a JMESP tem competência para 
processar e julgar os militares do 
Estado de SP nos crimes milita-
res definidos em lei (ressalvada a 
competência do júri quando a ví-
tima for civil) e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, 
bem como decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças da PMESP.

JI - Como são os julgamentos 
na 1ª Instância? Quais os principais 
recursos julgados na 2ª Instância?

OG - A 1ª Instância da JMESP 
conta com sete juízes de direito do 
juízo militar, sendo cinco titulares 
e dois substitutos, todos aprova-
dos em concurso público de provas 
e títulos realizados pelo Tribunal. 
Esses juízes processam e julgam, 
singularmente, os crimes militares 
cometidos contra civis (com exce-
ção dos dolosos contra a vida), e as 
ações judiciais contra atos discipli-
nares militares. Peculiaridade da 
Justiça Castrense, na 1ª Instância 
também são realizados julgamen-
tos colegiados, com composição 
mista, isto é, com participação do 
juiz togado (civil) e de juízes mili-
tares. Os Conselhos de Justiça, 
presididos pelo juiz de direito do 
juízo militar, processam e julgam 
os demais crimes militares, cujas 
vítimas não sejam civis. Na 2ª Ins-
tância, os sete juízes, para julgar, 

UMA MISSÃO DE JUSTIÇA
ora se dividem em duas câmaras, 
ora se reúnem no pleno. Dentre 
os recursos mais julgados estão 
as apelações cíveis e criminais, 
os habeas corpus, os agravos de 
instrumento e de execução, além 
de recursos em sentido estrito, 
correições parciais, embargos de 
declaração, embargos infringentes 
e outros. Nessa instância também 
são julgadas revisões criminais, 
mandados de segurança, ações 
rescisórias, conselhos de justifica-
ção, representações para declara-
ção de indignidade/incompatibili-
dade, representações para perda 
de graduação, entre outras.

JI - Qual a importância de se 
ter uma justiça especializada mili-
tar célere? O TJMSP possui metas 
relacionadas a prazos para proces-
sar e julgar os recursos e ações 
que nele aportam?

OG - A vida profissional dos mi-
litares é construída com base na 
hierarquia e na disciplina. Isso se 
justifica na medida em que são a 
sociedade armada, ao contrário da 
sociedade civil. Eles são cidadãos, 
têm os seus direitos e garantias, 
mas existem especificidades que 
os diferenciam dos demais. Se por 
um lado possuem direitos e prer-
rogativas especiais – como serem 
julgados por uma Justiça Espe-
cializada –, por outro possuem 
obrigações especiais, como por 
exemplo, o sacrifício da própria 
vida no cumprimento da missão. 
É importante não tratar todos da 
mesma forma. Desiguais exigem 
tratamentos diferentes, na exata 
medida de suas desigualdades. A 
Justiça Militar Estadual Paulista 
tem plena consciência de que as 
ações dos policiais militares, no 
exercício das atividades de polí-
cia ostensiva e de preservação da 
ordem pública, são delicadas e 
exigem respostas rápidas, muitas 
vezes até instintivas. A celeridade 
no julgamento das questões que 
lhe são submetidas, bem como o 
rigor na aplicação da lei, tendo em 
vista as peculiaridades da legisla-
ção militar – como a verificada no 
art. 5º, LXI, da Constituição de 1988 
–, são características vindouras 
nesta Justiça Especializada. Tais 
marcas são imprescindíveis para 
tutelar a hierarquia e a disciplina, 
necessárias para a preservação 
da ordem militar e da ética profis-
sional, bem como para ressaltar 
o caráter preventivo e educativo 
de eventual pena, além de servir 
de desestímulo para os que ainda 
creem na impunidade por inefici-
ência do aparato estatal. Mais do 
que possuir metas relacionadas a 
prazos para julgar os seus recur-
sos, o TJMSP as tem cumprido com 
rigor, tal como consta de seu pla-
nejamento estratégico, elaborado 
conforme diretrizes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Todos 
os processos originários e recur-
sos sejam cíveis, criminais ou de 
natureza especial, com final 2011, 
já foram julgados. Os com final 
2012 o serão até 31/12/2013. Os 
com final 2013 já têm sido julgados 
em até 120 dias, a contar da distri-
buição do feito.

JI - O efetivo da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo (PMESP) 
é o maior dentre as corporações 
militares estaduais do país. Qual é 
o crime militar mais julgado hoje, 
em São Paulo?

OG - Segundo estatísticas do 
TJMSP, de janeiro de 2010 a abril 
de 2013 o crime militar mais julga-

do foi o de lesão leve, seguido por 
crime de lesão culposa e o de fur-
to simples. Além desses, na seara 
criminal também são julgados ca-
sos de peculato, concussão, deser-
ção, corrupção passiva, desacato a 
superior, extorsão, entre outros.

JI - Existe algum órgão que fis-
caliza a PMESP. A população pode 
denunciar?

OG - Os erros, desvios e exces-
sos são dura e prontamente cor-
rigidos e reprimidos, seja inter-
namente na própria Corporação, 
através da Corregedoria da Polícia 
Militar, seja na Justiça Militar Esta-
dual, nos casos que nela aportam, 
para desestimular atitudes antis-
sociais. A população pode e deve 
denunciar através do 181 (Disque-
-denúncia) ou pelos telefones 0800 
177070 (Ouvidoria da Polícia Mili-
tar) e (11) 3322-0190 (Corregedoria 
da Polícia Militar).

JI - Onde o policial militar con-
denado a pena privativa de liberda-
de no regime inicial fechado pela 
JMESP pela prática de crime cum-
pre sua pena?

OG - O policial militar cumpre 
sua pena no Presídio Militar “Ro-
mão Gomes”, situado no Jardim 
Tremembé, zona norte de São Pau-
lo. Vale ressaltar que, após iniciar 
o cumprimento da pena, poderá o 
policial ser transferido para o sis-
tema prisional comum, dependen-
do da conveniência, oportunidade 
e disponibilidade de vaga. Outros-
sim, nas condenações oriundas da 
justiça comum, o policial militar 
será recolhido no sistema prisional 
comum.

JI - Quais são os objetivos es-
tratégicos da Justiça Militar Pau-
lista?

OG - Dentre os objetivos elen-
cados em seu planejamento es-
tratégico, podemos destacar os de 
garantir a agilidade na tramitação 
dos feitos a fim de assegurar a ra-
zoável duração do processo; buscar 
a excelência na gestão de custos 
operacionais, garantindo a econo-
micidade dos recursos por meio da 
racionalização na aquisição e utili-
zação de todos os materiais, bens 
e serviços (responsabilidade am-
biental), e da melhor alocação dos 
recursos humanos necessários à 
prestação jurisdicional; e o de pro-
mover o acesso ao Poder Judiciá-
rio com o objetivo de democratizar 
a relação da população com os ór-
gãos judiciais e garantir a equidade 
no atendimento à sociedade.

JI - O que mais o TJMSP almeja 
para o futuro, além de aperfeiçoar 
cada vez mais a atividade jurisdi-
cional no âmbito de sua competên-
cia?

OG - O Tribunal de Justiça Mi-
litar bandeirante completou este 
ano 76 anos! Nesse período cres-
ceu tanto em tamanho, isto é, em 
estrutura física e humana, como na 
quantidade e qualidade dos servi-
ços jurisdicionais prestados, como 
também em importância no cená-
rio jurídico paulista e brasileiro. 
Para o futuro pretendemos vencer 
o desafio de conquistar a celerida-
de sem prejuízo da qualidade nas 
decisões e julgados do Tribunal, 
aprimorando um modelo de ges-
tão estratégica com foco na me-
lhoria contínua da qualidade e da 
produtividade, tornando a JMESP 
reconhecida pela sociedade como 
uma justiça especializada e efetiva 
na prestação jurisdicional militar e 
um instrumento de equidade e paz 
social. ■

Por: Rael Pimenta
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AÇõES

MAIORIDADE PEnAL 
  e jovens delinquentes

Nos últimos dias, a mí-
dia de maneira ge-
ral, vem abordando 

o tema da redução da maio-
ridade penal de forma muito 
contundente, fato esse que se 
dá por conta das barbaridades 
que vem trazendo comoção 
nacional praticadas por me-
nores infratores. As infrações 
penais noticiadas são varia-
das e impactantes, tais como: 
estupro, tráfico de drogas, la-
trocínio, roubo mediante o em-
prego de arma e forte violência 
para intimidação das vítimas, 
entre outros crimes que uma 
vez praticados pelos menores 
tornam-se simples “atos infra-
cionais” sujeitos ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei 
8.069/1990 – que adianta-se 
está e muito defasado! Assim, 
ao passo que existe preocu-
pação com os direitos do me-
nor, ou seja, se uma potencial 
redução implicaria exposição 
prejudicial a uma personalida-
de que está em formação, de 
outro a omissão sentida pelo 
Estado representa uma falta 
de correção (leia-se: educa-
ção inclusiva), implicando num 
desamparo, porque não dizer, 
abandono, de modo que a re-
dução da maioridade torna-se 
necessária justamente para 
amparar o menor que se so-
corrido a tempo tem condições 
de reajustar-se à sociedade. 
A resposta, ou melhor, trata-
mento proposto pelo Estatuto 
da Criança e Adolescente ne-
cessita urgentemente de ser 
revisto pelo legislador infra-
constitucional, já que está em 
descompasso com a realidade 
encoberta pela norma positiva-
da, cuja voz corrente reclama 
por um posicionamento firme 
diante da desregrada conduta 
de menores infratores, que não 
assimilam a readaptação so-
cial e educacional preconizada 
na legislação vigente. 

Possivelmente todos já ou-
viram aquela música que fala 
“Depende de nós, Quem já foi 
ou ainda é criança. Que acre-
dita ou tem esperança. Que faz 
tudo por um mundo melhor...” 
e já sentiram responsabilidade 
que todos nós temos para com 
aqueles que encontram-se em 
situação peculiar de desenvol-
vimento. Não só este refrão, 
mas todas as estrofes chamam 
a atenção das pessoas e as 
convidam a refletir sobre o seu 
papel na sociedade. 

Esse tema realmente faz 
com que toda a sociedade co-
mece a exercitar uma profunda 
reflexão sobre a matéria, prin-
cipalmente quando matar virou 

moda entre os menores infra-
tores que não contentes com 
a simples subtração de bens 
concluem a satisfação pessoal 
retirando a vida e/ou expondo 
a integridade corporal das víti-
mas à violência acentuada. En-
tendemos que se o jovem de 16 
anos tem o discernimento e a 
capacidade para votar e eleger 
os políticos que vão conduzir 
uma nação e é absolutamente 
plausível que ele tenha a capa-
cidade de entender a gravidade 
do cometimento de qualquer 
tipo de infração penal, princi-
palmente os delitos com em-
prego de violência e/ou grave 
ameaça à pessoa. Portanto, 
ele jovem menor de 18 anos 
de idade poderá e deverá ser 
punido com todo rigor da lei, e 
hoje em dia a população clama 
por uma justiça mais célere e 
mais atuante, ou seja, que re-
almente puna, seja o criminoso 
um adulto ou um jovem delin-
quente que pratica um crime 
brutal. 

Talvez o diferencial razoável 
a ser aplicado deva recair na 
divisão carcerária, visando a 
melhor recuperação social do 
indivíduo que está em forma-
ção. E na esteira da busca pelo 
resultado positivo e prático na 
“recuperação do menor infra-
tor”, não só o governo como 
toda sociedade tem que mobi-
lizar-se e fazer com que diver-
sos setores passem por uma 
profunda modificação. Setores 
vitais que são necessariamen-
te a base de qualquer Estado 
Democrático de Direito, como 
Educação, Saúde, Segurança, 
e que se esses setores estive-
rem efetivamente conjugados 
e cumprindo seu papel nos-
sas crianças não estariam às 
margens do descaso. Partindo 
desta premissa nos cabe tecer 
algumas considerações muito 
relevantes sobre os aspectos 
primordiais do E.C.A., talvez 
tenhamos nos acostumados a 
ver novas leis serem editadas 
quando algo ou uma situação 
entra em evidência. Leis que 
tentam reprimir novos delitos e 
diminuir os índices que assus-
tam a sociedade pelo visto não 
funcionam, se toda a estrutura 
estiver comprometida. Com a 
era da informática, dos produ-
tos transgênicos, com a clona-
gem humana e tantas outras 
inovações deste mundo moder-
no, estamos sendo arrastados 
por uma onda que tem revelado 
novos crimes, novas circuns-
tâncias até então não previstas 
e que em alguns casos serão 
positivadas tardiamente. 

Corremos atrás de moder-
nizar os presídios, aumentar a 
segurança, e esquecemos que 
devemos nos atentar por aque-
les que irão compor a socieda-
de de amanhã , que prevenir 

ainda é o melhor caminho. 
A exemplo, pode-se citar 

que hoje, os esforços tem sido 
imperceptíveis na guerra con-
tra a reincidência, contra a 
criminalidade. E isto, porque 
é muito mais difícil refazer do 
que construir, principalmen-
te quando se trata de um ser 
humano, já calejado pela vida, 
com sua visão e seus concei-
tos firmados em suas experi-
ências, que embora desastro-
sas, são a sua referência. E 
ninguém vive aquilo que não 
conhece...Destarte, se quere-
mos pessoas justas, devemos 
ensinar justiça. Se queremos 
cidadãos na acepção da pala-
vra (não meros indivíduos que 
à margem dos direitos, que só 
ouviram esta palavra nas mú-
sicas que clamam igualdade), 
devemos dar exemplos de ci-
dadania. E isso e muito mais, 
exige não só contribuições em 
campanhas de entidades, que 
muitas vezes apenas conhe-
cemos de ouvir falar, porque 
nos limitamos às doações pe-
cuniárias, que, de certa forma, 
utilizamos para justificar nossa 
atitude omissa e cômoda. 

Mas as coisas ainda podem 
mudar... 

O Brasil conta com uma lei 
ultramoderna, como citamos 
anteriormente, que instituiu o 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei 8.069 de 13 de 
Julho de 1990) e que apesar 
dos seus mais de vinte anos, 
continua a sofrer os entraves 
que obstam a sua total aplica-
bilidade. E o primeiro ainda é a 
falta de conhecimento da po-
pulação, quanto aos seus dis-
positivos. E é curioso como foi 
recebida pela grande maioria. 
Quando as propagandas tele-
visivas iniciaram-se, muitos 
adultos sentiram-se afronta-
dos por entenderem-se limi-
tados em seus poderes de pais 
e educadores; e não viam que 
ele (o estatuto) tem como pri-
mordial função, a consagração 
da proteção integral e outros 
princípios, dentre os quais, o 
que eleva as crianças a “su-
jeitos especiais de direito”. E a 
princípio não foi bem recebido, 
porque havia ainda a contami-
nação da filosofia disseminada 
na doutrina da “Situação Irre-

gular” do Código do Menor de 
1979, que não estabelecia di-
reitos às crianças e aos ado-
lescentes; e a elas não previa 
sequer o direito de defesa. 

Graças ao Estatuto, hoje 
elas contam também com o 
princípio “do devido processo 
legal”. 

O Estatuto, em seus 267 ar-
tigos, prevê direitos e também 
medidas socioeducativas para 
os adolescentes infratores, al-
cançando, não só crianças em 
situação irregular, como outro-
ra fizeram, mas toda criança e 
todo adolescente, instituindo 
assim o princípio da “universa-
lidade”. E além dos princípios 
já citados, vale destacar ou-
tros, como o “princípio do aten-
dimento compartilhado” (ou 
pode-se chamar “princípio de 
responsabilidade concorren-
te”), e o “princípio da priorida-
de absoluta”, princípios estes 
constitucionais, com previsão 
expressa no artigo 227. 

Assim estabelece o caput do 
artigo 227 da Carta Magna: “É 
dever da família, da comunida-
de, da sociedade e do Estado 
assegurar, à criança e ao ado-
lescente, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. Por-
tanto, é dever de toda a coleti-
vidade guardar os diretos das 
crianças e dos adolescentes. E 
ao guardá-los, se constatarem 
uma situação em que estes e 
outros interesses da coletivi-
dade estiverem aguardando 
providências, considerem-se 
os interesses da criança em 
primeiro lugar. 

Ou seja, é “prioridade abso-
luta”. 

E a intenção da lei não é 
frisar qualquer redundância, 
pois, se duas prioridades se 
encontrem, prevalecerá a que 
beneficia a criança e o adoles-
cente. ■

* Marcelo Martins Ferreira
É advogado.

Por: Marcelo Martins Ferreira*
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não basta ser honesto tem que parecer

Se eu não tivesse ouvido 
esta frase muitas vezes, 
não me preocuparia em 

comentar sobre ela e até mes-
mo, fazer um texto a respeito. 
Você já refletiu sobre esta fra-
se? Ou melhor, você já refletiu a 
quantas anda o grau de hones-
tidade da sociedade? Façamos 
isso juntos. Mas, para começar, 
nada melhor que analisarmos o 
significado da palavra “hones-
tidade”. “Honestidade, é uma 

qualidade de ser verdadeiro; 
não mentir, não fraudar, não 
enganar. A honestidade é a hon-
ra, uma qualidade da pessoa é a 
obediência incondicional às re-
gras morais existentes”. E, por 
incrível que pareça, o dicionário 
traz também, como conceito, 
que “atualmente, a honestida-
de está meio deturpada, uma 
vez que os indivíduos que agem 
corretamente são chamados de 
‘careta’, ou são humilhados por 
outros”. A que ponto chegamos. 
A honestidade é careta! Atual-
mente, não mentir, não enganar 
outra pessoa é luxo. Definido 
este conceito, quero trazer uma 
informação adicional para fe-
char minha ideia central e dei-
xar um recado para você leitor e 
principalmente para você que é 
político e, mais ainda, se exer-
ce uma cargo eletivo. Você sa-
bia que hoje a instituição menos 
confiável e o Poder Legislativo? 
O jornal “O Globo” de 03 de ou-
tubro de 2011, veiculou que “em 
meio às denúncias de casos de 

corrupção que dominam o noti-
ciário, a população brasileira in-
dica que confia menos em par-
tidos políticos e no Congresso 
Nacional do que em 16 institui-
ções, segundo o Índice de Con-
fiança Social, elaborado pelo 
Ibope divulgado nesta segunda-
-feira. Numa escala de zero a 
cem, to legislativo obteve uma 
das piores notas, enquanto que 
os Bombeiros tiveram a melhor 
nota”. Outro dia, conversava 
com um amigo que me disse que 
estava conversando com uma 
jovem americana e ela dizia que 
fazia suas avaliações da facul-
dade em casa, pelo computador. 
Este amigo perguntou à jovem: - 
E você cola? A jovem respondeu: 
- Você está louco? Isto é hones-
tidade! Temos que mudar a cul-
tura de nosso povo. Corrigindo. 
Temos que mudar a cultura de 
nossos políticos e precisamos 
começar pela instituição que, a 
meu ver, é a mais forte e mais 
próxima da população, a Câma-
ra Municipal. Certamente, você 

ARTIGOS

que está lendo este ensaio está 
pensando neste momento, mas 
eu sou honesto, e eu creio nis-
so. Então eu te convido a não ser 
somente honesto, mas parecer 
honesto. Como político, como 
vereador, como cidadão, faça 
transparecer sua honestidade 
à todas as pessoas. Demonstre 
publicamente - hoje tudo se tor-
nou público pelas redes sociais 
- sua integridade e honestidade. 
Afinal, todos tem em mãos, no 
seu celular, uma maquina fo-
tográfica, uma filmadora e até 
mesmo um gravador, dando a 
você e a mim, uma grande chan-
ce de demonstrar honestidade. 
Deixar aparecer o que realmen-
te somos: HONESTOS!

A partir deste texto, fica de-
clarado: ABAIXO A LEI DE GER-
SON, que em tudo pode-se dar 
um jeitinho, cerrrrrrto?

ERRADO. ■

Algumas atividades nos 
remetem a tempos de 
nossa infância, outras 

aos tempos de nossa juventude 
e outras são aquelas que fazem 

parte de nossa vida atual.
Toda vez que praticamos uma 

atividade que nos remete a me-
mórias afetivas positivas esta-
mos oxigenando nosso corpo 
através destas emoções, esta-
mos nos remetendo numa via-
gem no tempo para um grande 
momento de nossa vida.

Você com certeza tem uma 
atividade que lhe causa esta 
sensação, se não tem precisa 
descobrir. Tem gente que ado-
ra pescar, mas pesca apenas 
uma vez ao ano. Se pescar lhe 
faz bem, pratique mais a pes-
ca. Esta história de fazermos 
uma atividade que nos agrada 
só quando temos tempo de vez 
em nunca, está fazendo com 

que você desperdice a oportuni-
dade de rejuvenescer, devolver 
ao seu corpo a vitalidade que 
tanto lhe dá prazer. Desde um 
simples jogo de cartas, até uma 
escalada, não importa, encontre 
uma atividade que lhe desperte 
a sensação de ser uma pessoa 
viva; uma pessoa vibrante; uma 
pessoa de bem com a vida e de 
bem com você.

Somos feitos para atividades 
saudáveis, embora suportemos 
muito bem as não-saudáveis; 
somos feitos para sorrir, embo-
ra choremos de vez em quando; 
somos feitos para vencer, em-
bora tenhamos algumas derro-
tas, mas a vida não é aquilo que 
nos acontece, a vida é aquilo que 

fazemos com o que nos aconte-
ce.

Existe uma atividade que 
pode lhe conceder mais ener-
gia, mais vitalidade e lhe cau-
sar uma disposição impactante. 
Esta disposição é um elo que 
nos liga aos nossos desafios de 
maneira mais positiva, de ma-
neira mais resolutiva e nos co-
loca em vantagem para racioci-
nar com mais clareza sobre tudo 
que nos acontece. A disposição 
que precisamos surge quando 
praticamos uma atividade reju-
venescedora. ■

Por: Cesar Romão*

Pratique atividades rejuvenescedoras

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

Por: Gianpaulo Baptista*

* Gianpaulo Baptista
Advogado, especialista em direito 

público.

O Vereador, o Poder 
Legislativo e a Fiscalização

A responsabilidade pelo 
exercício da fiscaliza-
ção dos atos, das ações 

e dos resultados produzidos (ou 
não produzidos) pela administra-
ção pública local é do vereador. 
Essa competência está prevista 
no art. 31 da Constituição Fede-
ral, que posiciona o controle ex-
terno do governo municipal sob a 
responsabilidade da câmara.

A competência fiscalizadora é 
do poder legislativo porque nele 
a sociedade é representada, por 
isso sua composição é colegiada. 
São nove, onze, treze... vinte e um 
ou mais vereadores e vereadoras 
eleitos para representar o povo. O 
governo local, por sua vez, é re-

presentado pelo prefeito. É a so-
ciedade, portanto, que fiscaliza a 
atuação do governo.

Para desempenhar sua ativi-
dade de fiscalização, o vereador 
dispõe de alguns instrumentos 
constitucionais. Um deles, é o 
pedido de informação, na forma 
escrita, pela via parlamentar, ou 
seja, o vereador pode solicitar, 
mediante protocolo, pedido de 
informação sobre fato determina-
do. Esse pedido é publicado, lido 
em plenário e encaminhado pelo 
presidente da câmara ao prefeito 
que não poderá prestar informa-
ção falsa, responder fora do prazo 
estabelecido na Lei Orgânica do 
Município ou negar-se a respon-
dê-lo (CF, art. 50, §2º - Aplicação 
simétrica aos municípios).

Outro instrumento de fiscali-
zação parlamentar é a convoca-
ção de autoridades administra-
tivas do governo municipal para 
comparecer na câmara ou em 
suas comissões, para pessoal-

mente prestar esclarecimentos. 
O pedido de convocação, que deve 
indicar o assunto a ser esclare-
cido e a autoridade responsável, 
depois de protocolado, publicado 
e lido em plenário é encaminhado 
ao prefeito para o agendamento 
da sessão ou da reunião de co-
missão. É importante lembrar 
que o prefeito não pode ser con-
vocado, apenas convidado (CF, 
art. 50, §1º - Aplicação simétrica 
aos municípios).

Um terceiro instrumento de 
fiscalização parlamentar é a co-
missão parlamentar de inquérito, 
com poderes próprios de investi-
gação da autoridade judicial, além 
de outros previstos no regimento 
interno, para apurar fato determi-
nado. A criação da comissão par-
lamentar de inquérito depende 
de requerimento de um terço de 
vereadores, possuindo natureza 
temporária. As conclusões, se for 
o caso, são encaminhadas ao Mi-
nistério Público para apuração da 

responsabilidade civil e penal dos 
possíveis infratores.

É importante, por fim, ressal-
tar que a atividade de fiscalização 
parlamentar deve ser exercida 
com responsabilidade, ou seja, o 
vereador deve responder com ha-
bilidade a este encargo, devendo 
evitar posições extremas, como, 
de um lado, fechar os olhos para 
tudo o que acontece, omitindo-se 
em seu papel de controle; ou, de 
outro lado, tumultuar o exercício 
de governo, partindo do pressu-
posto de que todos os atos são 
ilegais, caracterizam-se como 
improbidade administrativa ou 
desatendem normas de direito 
administrativo e de direito finan-
ceiro. ■

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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Construída com base em 
conceitos como mobili-
dade e sustentabilidade, 

a nova sede da prefeitura de Itu 
recebeu no dia 26 de abril a 4ª 
Caravana da Inclusão, Acessibi-
lidade e Cidadania. Sinalização 
tátil, portas com largura adequa-
da a cadeirantes e rampas com 
inclinação inferior a 15 graus são 
alguns dos recursos que tornam 
o ambiente amigável a pessoas 
com deficiência e uma inspira-

ção para a plateia de mais de 600 
educadores, membros de entida-
des não governamentais, prefei-
tos e vereadores da região.

Realizado pela Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência com organiza-
ção da UVESP, o evento recebeu 
apoio da Prefeitura e da Câma-
ra Municipal de Itu. “Nos senti-
mentos satisfeitos em receber 
um evento desse nível com tanta 
gente. Agradeço em especial a 

nOVA SEDE DA PREFEITURA DE ITU RECEBE 
A 4ª CARAVAnA DA InCLUSÃO, 

ACESSIBILIDADE E CIDADAnIA COM PÚBLICO RECORDE
todos os vereadores presentes, 
vocês são membros importantes 
de uma engrenagem que deve 
trazer benefícios às pessoas com 
deficiência”, ressaltou o prefeito 
anfitrião, Antonio Tuíze, ao pú-
blico que contava também com 
representantes dos municípios 
de Salto, Jundiaí, Porto Feliz, 
Sorocaba, Louveira, São Manoel, 
entre outros da região.

O encontro discutiu soluções 
para melhorar a qualidade de 
vida e a integração no município, 
além de fomentar na região po-
líticas públicas que assegurem a 
cidadania e os direitos das pes-
soas com deficiência. “Cada um 
de nós deve cumprir seu papel 
de cidadão, cobrando, monito-
rando, tornando a cidade melhor 
e mais justa. Temos aqui pessoas 
com e sem deficiência, estamos 
todos juntos e misturados. Isso é 
a verdadeira inclusão, é o que a 
nossa Secretaria busca”, decla-
rou a gestora de Acessibilidade 
nos Transportes da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Flávia Vital.  “A 
Caravana tem sido um dos prin-
cipais meios de articulação e 

multiplicação para mudar a vida 
das pessoas” completou secre-
tário adjunto da pasta, Marco 
Pellegrini.

Campeão brasileiro e pana-
mericano em paracanoagem, 
Luis Carlos Cardoso da Silva, re-
presentou o Time São Paulo, der 
atletas de elite do paradesporto 
do Estado.  “Comecei a praticar a 
canoagem para ajudar na minha 
reabilitação, mas percebi que 
poderia ir mais longe. As con-
quistas não foram fáceis, mas os 
problemas e as dificuldades fi-
cam pequenos quando você tem 
foco, determinação, acredita em 
você mesmo e coloca Deus em 
primeiro lugar”, contou o cam-
peão, paraplégico há três anos 
e meio devido ao parasita es-
quistossomo que se alojou em 
sua medula. A participação dos 
atletas na Caravana faz parte de 
um projeto do Governo do Esta-
do para fomentar essa prática 
esportiva em todas as cidades, 
apoiando os clubes esportivos 
paraolímpicos nos municípios.

Paraplégica desde os dezeno-
ve anos, a deputada estadual Cé-
lia Leão fez questão de prestigiar 

Projeto “Mãos que Encantam” deu o brilho com o espetáculo 
“Nunca Deixe de Sonhar”, um recado para as pessoas com deficiência.
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o evento. “Ter deficiência não é a 
pior coisa do mundo se tivermos 
três coisas. A primeira é amigos 
e família, precisamos de amor, 
carinho e apoio como todas as 
pessoas. A segunda são políticas 
públicas que possam de fato in-
tegrar a pessoa com deficiência 
em todas as áreas e em todos os 
lugares. E por fim, a solidarieda-
de - pensar que o problema do 
próximo é meu também”, ensi-
nou a deputada.

Esse ano, a Caravana conta 
com o Mutirão do Emprego que 
disponibiliza a emissão de car-
teira de trabalho (1ª e 2ª via), 
cadastro para vagas de emprego, 
encaminhamento para processo 
seletivo mediante oportunidades 
divulgadas pelas empresas par-
ceiras da região e captação de 
currículos.

Emprego e renda foi também 
o tema da palestra de Marinalva 
Cruz, do Programa de Apoio à 
Pessoa com Deficiência (PADEF). 
Políticas públicas em educação 
especial na rede estadual tam-
bém foram abordadas, com uma 
apresentação da professora Ma-
ria Elizabete da Costa. ■

LEGENDAS
Acima: Atleta Luis Carlos Cardoso da Silva 

conta sua história de vida para a 
plateia que recebeu com emoção 

o testemunho de superação.
Ao lado em cima: 

Autoridades na abertura da Caravana em Itu.
Ao lado: Secretário Adjunto, Marco Pellegrini 

recebe do prefeito Tuíze, exemplar com a 
histórica comemoração dos 400 anos de Itu.
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Ao final da a 4ª Carava-
na da Inclusão, Aces-
sibilidade e Cidadania, 

realizada em Itu, o presidente 
da UVESP, agradeceu ao mu-
nicípio anfitrião e aproveitou a 
oportunidade para homenage-
ar em nome da entidade o ex-
-prefeito da cidade, Herculano 
Castilho Passos Júnior, com o 
título de Guerreiro do Munici-
palismo.

Misiara destacou a atuação 

do ex-prefeito na área da saú-
de, por ter realizado a vacina-
ção contra HPV em adolescen-
tes da cidade, um projeto que 
se tornou uma referência na 
região e em todo o país. “Quan-
do os poderes maiores não re-
solvem, é líder local quem tem 
que tomar a frente, mesmo 
com pouco recurso. Hercula-
no é o exemplo de um homem 
que ajuda a instituir o municí-
pio forte, o único caminho para 

Homenagem a ITU 
e posse dos diretores

uma nação equilibrada. Hoje os 
municípios mandam 100% dos 
tributos arrecadados para Bra-
sília e recebem de volta um va-
lor inferior a 16% para cumprir 
com uma série de obrigações. 
A luta do movimento municipa-
lista é rever o Pacto Federativo 
e aumentar esse percentual”, 
explicou o presidente da Uvesp.

Eleito prefeito de Itu em 
2004, Herculano foi reeleito em 
2008 com expressivos 85% dos 
votos válidos. “Esse diploma 
é uma motivação a continuar 
batalhando para o desenvolvi-
mento desse país maravilhoso. 
Temos que fortalecer o municí-
pio por meio de políticas públi-
cas e movimentos que nos per-

mitam reverter esse quadro. As 
pessoas moram e vivem seu dia 
a dia nas cidades. Como muni-
cipalistas lutamos para que os 
municípios se fortaleçam por-
que isso vai se refletir em bene-
fícios muito maiores para a po-
pulação” declarou Herculano.

O presidente da Uvesp pediu 
a Herculano que entregasse o 
diploma de posse dos diretores 
regionais presentes à Caravana 
do Governo do Estado.

Foram empossados: Josi-
mar da Costa (presidente da 
Câmara de Itu), Dalete de Oli-
veira (Cajamar), Rafael Purgato 
(Jundiaí), Marco Antonio (Kim), 
Americana, Elio Jardim (Tuiuti) 
e Estanislau Steck (Louveira). ■

UVESP ONLINE

DESFILE 
mostra tendências 
de um novo público
Quando o assunto é in-

clusão, as áreas que 
primeiro vêm à mente 

costumam ser trabalho, edu-
cação e mobilidade. Uma outra 
questão tem ganhado espaço 
no cotidiano da pessoa com 
deficiência conforme cresce a 
integração social e a inserção 
no mercado de trabalho: que 
roupa vestir?  E se essa é uma 
pergunta que afeta a todos, e 
em especial as mulheres, a 
situação de quem tem mobili-
dade reduzida, por exemplo, é 
ainda mais complicada.

Botões, zíperes, golas e 
mangas justas tornam-se obs-
táculos que só podem ser ven-
cidos com o auxílio de mais 
alguém. Ao mesmo tempo 
em que não há muitas opções 
entre as roupas vendidas na 
maioria das lojas, a autonomia 
de se vestir sozinho ou com 
pouquíssimo auxílio resgata a 
autoestima, traz dignidade e 
conforto - tornando essa uma 
causa urgente.

Para incentivar estudan-
tes e profissionais ligados ao 
segmento da moda a pensar e 
desenvolver soluções acessí-
veis a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência criou o Concurso Moda 
Inclusiva.

“Queremos estimular esse 

mercado, porque as pessoas 
tem a necessidade de estar de 
acordo com as diversas ocasi-
ões do dia a dia, seja sair para 
estudar, trabalhar ou ir a uma 
ocasião formal, como um ca-
samento”, explicou Gabriela 
Sanches, integrante da equipe 
Moda Inclusiva.

Lançado em 2009, o projeto 
é pioneiro no Brasil e no exte-
rior e já está com inscrições 
abertas para sua quinta edi-
ção. As peças vencedoras das 
etapas anteriores são apre-
sentadas em um desfile com 
modelos locais nas cidades 
que recebem a 4ª Caravana da 
Inclusão, Acessibilidade e Ci-
dadania.

“Essas roupas podem eco-
nomizar até 30 minutos no 
tempo de se vestir. São deta-
lhes que fazem toda a diferen-
ça, como aberturas laterais, 
botões de pressão, ímã ou até 
fechamento com velcro. As pe-
ças podem também estimular 
a sensibilidade tátil de quem 
tem deficiência visual ou mo-
tora, com aplicações em alto 
relevo”, salientou Gabriela, 
após o desfile em Itu.

SERVIÇO
V Concurso Moda Inclusiva
Inscrições até 22/08/2013 

pelo site modainclusiva.sedp-
cd.sp.gov.br. ■

Por: Caroline Lombardi

Gabriela Sanches

Daniela Auler
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Deputado federal Arnaldo Faria de Sá 
participou da sessão solene da Câmara 
de São Paulo na homenagem ao Creci.

CÂMARAS celebram 35 anos 
da Lei do Corretor de Imóveis
A importância do corre-

tor de imóveis no ce-
nário nacional, em vir-

tude das atividades que exerce, 
mereceu diversas comemora-
ções em legislativos municipais, 
além de cerimônias religiosas.

O objetivo foi a comemoração 
dos 35 anos da lei 6.530/78 que 
regulamentou a profissão do 
corretor de imóveis.

CAPITAL
A Câmara Municipal de São 

Paulo fez sessão comemorati-
va, comandada pelo vereador 
Gilson Barreto, que é corretor 
de imóveis. Destacou, na home-
nagem, que comprar vender ou 
permutar imóveis não são tran-
sações simples de serem feitas, 
necessitando da participação de 
um profissional competente e 
responsável.

Ao Jornal do Interior frisou 
que sempre reconheceu a ativi-
dade do corretor de imóveis, va-
lorizando a classe, vê com bons 
olhos a participação de vereado-
res do interior que apresentam 
projetos denominados “Lei das 
Placas”, cujo objetivo é deter-
minar, por lei municipal, que 
nas transações se identifiquem 
os profissionais, devidamente 
habilitados pelo CRECISP. “É 
difícil pensar em uma interme-
diação sem a participação desse 
profissional, e grande parte da 
população tem consciência des-
sa importância, pois ele é o elo 
entre o cidadão e a aquisição de 
um bem, no momento em que 
as pessoas investem tudo o que 
têm: dinheiro, tempo e proteção 
à família”, afirmou Barreto.

INTERIOR
Em vários municípios, o ani-

versário da promulgação da lei 
6.530/78 também foi lembrado 
por parlamentares, que apre-
sentaram requerimentos, mo-
ções de aplausos e apoios à Lei 
da Placa. 

As cidades de Araçatuba, Ca-
çapava e São José do Rio Preto, 
destacaram os feitos do “corre-
tor de imóveis”, comemorando 
o aniversário da lei de regula-
mentação. Também se manifes-
taram 

Sorocaba, São Carlos, Ma-
rília, Barretos, São José dos 

Campos, Santana do Parnaíba, 
Olímpia, Bauru, Batatais, entre 
outros.

Para o presidente do CRE-
CISP, José Augusto Viana Neto, 
presente na solenidade na Câ-
mara de São Paulo, foi um gran-
de prazer registrar esta data na 
Casa que ele considera de todos, 
que é a Câmara da capital, da 
maior cidade da América Latina, 
com o quarto maior orçamento 
da União. “Com isso, consegui-
mos traduzir nosso sentimento 
de gratidão, além de ser, sem 
dúvida, uma grande responsa-
bilidade estar à frente de um 
órgão de fiscalização profissio-
nal. A nossa profissão precisa 
ser respeitada, e esse trabalho, 
nós temos que construir diaria-
mente, lutando juntos por esse 
objetivo”, argumentou.

HOMENAGENS
Durante o evento, a Câmara 

Municipal de São Paulo home-
nageou autoridades de repre-
sentatividade para a categoria 
e, ainda, devido aos relevantes 
serviços prestados à comunida-
de.

 Dois representantes do 
mundo jurídico foram homena-
geados. O presidente do COAF 
– Conselho de Controle das Ati-
vidades Financeiras – Antonio 
Gustavo Rodrigues, e o deputa-
do estadual, professor e jurista, 
Fernando Capez.

Como parceiro do CRECISP, 
o presidente do COAF enfatizou 
ser “honroso para ele” o tra-
balho desenvolvido em parce-

ria com a entidade paulista dos 
corretores, especificamente no 
controle às possíveis transações 
imobiliárias onde haja suspeita 
de lavagem de dinheiro, princi-
pal foco de atuação do COAF.

 “Não é uma atividade fácil – 
diz Rodrigues – pois pressupõe 
a mudança de comportamen-
to das pessoas. É um processo 
lento, onde não se propõe nada 
que seja contra os interesses 
das pessoas de bem. A socie-
dade tem apenas que entender 
e colaborar, não se omitindo. O 
importante é estarmos sempre 
atentos e trabalhando para me-
lhorar”.

 Já o deputado Capez disse 
sentir um enorme carinho pela 
atividade de corretagem de imó-
veis. O deputado foi o autor do 
projeto que instituiu o “Dia Es-
tadual de Combate ao Exercício 
ilegal da profissão de corretor 
de imóveis”.

Capez elogiou ao JI o tra-
balho do presidente Viana na 
condução do Creci paulista, fri-
sando “reconheço a relevância 
social e econômica dos corre-
tores de imóveis, que levam a 
cabo a otimização do negócio e 
isso acaba proporcionando uma 
movimentação da economia e o 
crescimento da atividade”.

O deputado, que é profes-
sor, cumprimentou a direção do 

CRECISP pelas realizações de 
palestras que atualizam o dia-
-a-dia do corretor de imóveis. 
“Como formador de opinião, é 
fundamental que ele esteja a 
par do que acontece na socieda-
de contemporânea”, disse.

VEREADORES
Cinquenta e três vereadores 

são vinculados hoje à profissão 
de corretor de imóveis, sendo 
que trinta e um estão com pro-
cessos de renovação ou em an-
damento.

O vereador Luiz Antonio Mo-
reira  Salata, de Olímpia, que  é 
diretor do CREA e corretor sin-
dicalizado  destacou a data na 
tribuna da Câmara Municipal 
e cumprimentou o presidente 
Viana pela direção que ele tem 
dado à entidade.

Em Santana do Parnaíba, o 
vereador Agnaldo Moreno, dire-
tor da Uvesp, saudou os correto-
res de imóveis, salientando que 
são “parceiros do desenvolvi-
mento”. Ao mesmo tempo cum-
primentou o presidente Viana 
pelo trabalho no Crecisp.

Da mesma forma, disse o ve-
reador Nequinho Desanti que “é 
uma honra participar dessa en-
tidade que é o Creci, da mesma 
forma que é honroso ser corre-
tor de imóveis. ■

Augusto Viana agradece elogios ao seu mandato no Creci

Vereador Gilson Barreto, da Câmara 
de São Paulo, autor da homenagem ao 
“Dia do Corretor.

Presidente do COAF, Antonio Gustavo Rodrigues, recebe a homenagem do presi-
dente Viana sob aplausos de Gilson Barreto.

Deputado Fernando Capez, homenage-
ado na sessão solene.
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ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe

Melhorias no Estatuto

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) comemorou o 
sucesso do grupo de 

trabalho formado para aprimo-
rar o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O grupo realizou dez encon-
tros em que foram debatidas 
sugestões relativas a setores 
como saúde, mercado de tra-
balho, educação, acessibilida-
de, habilitação e reabilitação. O 
documento final foi entregue à 
ministra da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da 
República, Maria do Rosário.

Paulo Paim agradeceu a par-
ticipação dos profissionais en-
volvidos e ressaltou que as pro-
postas agora serão entregues 
aos presidentes da Câmara e do 
Senado.

- O grupo apre-
senta uma pro-
posta de texto que 
alinha o documen-
to aos novos prin-
cípios e conceitos 
trazidos pela Con-
venção Internacio-
nal sobre os Direi-
tos da Pessoa com 
Deficiência. Os par-
ticipantes deram o 
melhor de si para 
chegar à redação 

final de uma proposta que não 
perde de vista conquistas já al-
cançadas. Trata-se de uma am-
pliação de direitos e promoção 
da igualdade -afirmou em dis-
curso no Plenário.

O senador citou itens ana-
lisados no último encontro do 
grupo, como a reserva de vagas 
em empresas para pessoas com 
algum tipo de limitação física ou 
mental. Empresas que tenham 
em seus quadros de 50 a 100 
funcionários terão que empre-
gar ao menos uma pessoa com 
deficiência. Entretanto, explicou 
Paim, as firmas que comprova-
damente não encontrarem em 
sua região pessoas com defici-
ência habilitadas para determi-
nado cargo ou tarefa terão tem-
po para investir na qualificação 
profissional. ■

SUS Atende Pessoas 
            com  Deficiência

Novos serviços e equi-
pamentos serão colo-
cados, pelo Ministério 

da Saúde, à disposição das pes-
soas com deficiência.

Serão inaugurados 29 cen-
tros de reabilitação com trans-
porte gratuito, além da liberação 
de cadeiras de rodas adaptadas 
e motorizadas. Uma série de 
ações a serem implantadas to-
talizando cerca de 205 milhões, 
foi anunciada na primeira se-
mana de maio, beneficiando 25 

municípios de 20 estados.
Deverão contar, também, as 

pessoas com deficiência com 18 
oficinas de órteses e próteses, 
além da incorporação de seis 
novos modelos de cadeiras de 
rodas e o sistema FM – acessó-
rio para aparelhos auditivos.

Os Centros Especializados 
de Reabilitação (CER) faz parte 
do programa “Viver Sem Limi-
te” da Secretaria Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência. ■

Lei Regulamenta 
Aposentadoria
A presidente Dilma 

Rousseff sancionou 
hoje a Lei Complemen-

tar nº 142, que regulamenta a 
aposentadoria da pessoa com 
deficiência segurada do Regi-
me Geral de Previdência Social 
(RGPS).

As novas regras entrarão em 
vigor em seis meses. O texto diz 
que a pessoa com deficiência 
que tem direito a essa aposen-
tadoria é “aquela que tem impe-
dimentos de longo prazo de na-
tureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em inte-
ração com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participa-
ção plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com 
as demais pessoas.”

A nova lei garante a conces-
são de aposentadoria pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) à pessoa com deficiência 
nas seguintes condições: aos 
25 anos de tempo de contribui-

ção, se homem, e 20 anos, se 
mulher, no caso de deficiência 
grave; aos 29 anos de tempo de 
contribuição, se homem, e 24 
anos, se mulher, no caso de de-
ficiência moderada; aos 33 anos 
de tempo de contribuição, se ho-
mem, e 28 anos, se mulher, no 
caso de deficiência leve; ou aos 
60 anos de idade, se homem, 
e 55 anos de idade, se mulher, 
independentemente do grau de 
deficiência, desde que cumprido 
tempo mínimo de contribuição 
de 15 anos e comprovada a exis-
tência de deficiência durante 
igual período. ■

Celular que exibe 
imagens em Braille

Um novo smartphone, 
que adapta o Sistema 
Braille para exibir fo-

tos e mapas para deficientes vi-
suais, pode chegar ao mercado 
no final de 2013. Criado por Su-
mit Dagar, designer que traba-
lha em conjunto com pesquisa-
dores do Instituto de Tecnologia 
de Délhi, o produto transforma 
imagens em pontos salientes na 
superfície do aparelho, que po-
dem ser reconhecidos por meio 
do tato.

Após um trabalho de pesqui-
sa de três anos, Dagar desenvol-
veu um protótipo que apresen-
tou bom desempenho nos testes 
e pode chegar ao mercado em 
breve. “A motivação por trás do 
projeto é dar um grande passo 
em design para ajudar os defi-
cientes visuais que ainda usam 

produtos ineficientes e caros. 
Este projeto oferecerá uma pla-
taforma inovadora que permitirá 
uma nova dimensão de comuni-
cação para estes usuários”, diz 
Dagar, em seu site oficial.

O trabalho foi apresentado 
pela primeira vez em um se-
minário TED Talks, em 2011, 
nos Estados Unidos e ganhou 
financiamento por meio de um 
prêmio da Rolex, que incentiva 
projetos inovadores pelo mun-
do. Segundo Dagar, quando o 
produto estiver pronto, ele será 
capaz de exibir imagens trans-
mitidas em tempo real: uma 
pessoa com deficiência visual 
que esteja participando de uma 
videochamada, por exemplo, 
poderá “sentir” as expressões 
faciais da outra pessoa por meio 
do tato. ■

Governo lança Programa
Ao mesmo tempo em 

que o Relatório Mun-
dial sobre a Deficiência 

anuncia o alarmante número de 
1 bilhão de pessoas com defi-
ciência no mundo, no Brasil, o 
Censo do IBGE aponta 45,6 mi-
lhões de brasileiros com defici-
ência, um salto de 14,5% para 
24,9% da população nacional, 
entre 2000 e 2010. A Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, em seu artigo 
27 reconhece o direito ao traba-
lho, em condições de igualdade 
de oportunidades a essas pes-
soas e a lei federal nº 8213/91, 
a conhecida Lei de Cotas, esta-
belece reserva de postos de tra-
balho para esses profissionais, 
para empresas com mais de 100 
funcionários. 

Diante desse cenário, a em-

pregabi-
lidade e 
as rela-
ções de 
t r a b a -
lho são 
t e m a s 
cada vez 
mais pre-
sentes no 
universo empresarial. Esse 
tema é o foco do Programa 
“Criando Valor pela Inclusão 
da Pessoa com Deficiência nas 
Empresas e em Serviços Públi-
cos”, a ser lançado no dia 15 de 
maio, no Palácio dos Bandei-
rantes, com a presença do go-
vernador Geraldo Alckmin e da 
Secretária de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, Dra. Linamara Ri-
zzo Battistella. ■
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 

JUNDIAÍ
Problemas 
nas Escolas

Os vereadores da Co-
missão de Educação, 
Ciência, Tecnologia, 

Cultura, Desporto, Lazer e Tu-
rismo da Câmara de Jundiaí 
decidiram fazer “plantão” junto 
aos secretários municipais. A 
ideia é buscar resolução para 
os problemas detectados nas 

escolas da cidade. Falta de qua-
dras poliesportivas e rondas da 
Guarda Municipal são algumas 
das reivindicações. ■

LINS
Fórum Regional

O vereador Geraldo Cor-
reia (PT), de Lins, par-
ticipou, no dia 16 de 

maio, do 1º Fórum Regional 
de Desenvolvimento Agrário 
e Ambiental de Lins. Cerca de 
290 pessoas entre agricultores, 
assentados, acampados, sem-
-terras, técnicos e instituições 
parceiras acompanharam as 
discussões. 

O encontro teve a presença 
do superintendente estadual do 
Incra (Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária), 

Wellington Diniz Monteiro, do 
assessor técnico de Infraestru-
tura, Habitação e Agroindustria 
do INCRA/SP, Américo Tabian 
Júnior, e do delegado do Minis-
tério de Desenvolvimento Agrá-
rio para São Paulo, Reinaldo 
Prates.

No evento, foi assinado um 
protocolo de intenção entre o 
Incra e a prefeitura para a im-
plantação do programa Agriur-
be, com a finalidade de gerar 
trabalho e renda por meio de 
hortas comunitárias. ■

MARÍLIA
Centro Dia

O  vereador José Bassiga 
Goda (PHS) solicita a 
administração munici-

pal de Marília a implantação de 
uma unidade “Centro Dia” na 
Zona Sul, para atender idosos 

com algum tipo de grau de de-
pendência e semi dependentes 
que não têm condições de per-
manecer no seu domicílio e ne-
cessitam de cuidados básicos. 

Marília conta com uma uni-
dade do Centro Dia, na região 
central. O programa tem aten-
ção integral aos idosos que por 
carências familiares e funcio-
nais não podem ser atendidas 
em seus próprios domicílios. ■

MATÃO
Verba para UTI

O  vereador Sebastião 
Aparecido Trigo (PSB) 
indicou ao Executivo 

Municipal, a realização da lim-
peza e roçagem em toda exten-
são da via Milciades Botura, em 
Matão – entrada da cidade. O le-
gislador também solicitou pro-
vidências no sentido de reparar 
a camada asfáltica na Avenida 
Odone Marchesan, no Bairro 
Parque Aliança e na Rua Jaboti-
cabal no Bairro da Vila Buscardi.

Por fim, o vereador requereu 
ao deputado federal Vander-

lei Macris (PSDB) a interseção 
junto ao Governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), para disponibi-
lização de verbas que será em-
pregada na compra de apare-
lhos para nova UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) do Hospi-
tal Carlos Fernando Malzoni da 
cidade de Matão. ■

MIRASSOL
Redução de vagas na Câmara

Os vereadores aprova-
ram, por 9 a 1, a pro-
posta do vereador/pre-

sidente Walmir Chaveiro (PDT), 
reduzindo de 15 para 10 o nú-
mero de vereadores na cidade. 
Somente Daniel Sotto (PMDB), 
autor do projeto que aumentou 
para 15 o número de vagas, vo-
tou contra a proposta.

A Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica (LOM) ainda tem que 
passar por mais uma discussão 
e votação para ser definitiva, 
mas o seu autor acredita que 
ninguém voltará atrás. “Tenho 

certeza que todos que votaram 
a favor da redução nesta primei-
ra votação irão manter o voto na 
próxima. Todos entenderam que 
o povo é contra, e isso vai acabar 
com a polêmica na cidade”, dis-
se Walmir Chaveiro.

A nova votação deverá ocor-
rer na sessão do dia 3 de junho, 
porque tem que haver um in-
tervalo de no mínimo dez dias 
entre uma discussão e outra. 
Se a maioria continuar a favor 
da proposta, na próxima eleição 
serão eleitos novamente so-
mente dez vereadores. ■

RIO CLARO
Vereadores visitam Câmaras

A atual mesa diretora da 
Câmara Municipal de 
Rio Claro pretende vi-

sitar algumas cidades, onde a 
Casa de Leis conta com prédio 
próprio e estrutura semelhante 
a que o município necessita para 

atender a população – principal-
mente as que possuem a quali-
dade de edifício sustentável. 
Por isso, os vereadores Agnelo 
Matos (PT) e Julinho Lopes (PP) 
foram recebidos pelo presidente 
da Câmara de Louveira, verea-
dor Estanislau Steck (PSD).

Louveira conta com sede 
própria para a Câmara desde 
2008 e desenvolve atualmente 
seu projeto de sustentabilidade. 
Nele está contido o uso de um 
telhado verde, melhoria térmi-
ca, serviços ambientais e novas 
áreas de lazer. ■

OSASCO
Reestruturação de Secretarias

Os vereadores de Osas-
co se reuniram em 
sessões extraordiná-

rias e aprovaram, por maioria, 
o Projeto de Lei Complementar 
05/2013, da Prefeitura que pro-
põe: criação da Secretaria de 
Relações Institucionais (SRI); 
criação da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão (SEPLAG); 
criação da Secretaria de Comu-
nicação Social (SECOM); extin-
ção da Secretaria de Governo e 
reorganização da estrutura in-
terna da Secretaria de Esportes, 
Recreação e Lazer (SEREL). O 
projeto agora segue para san-
ção do prefeito. ■
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MUNDO SUSTENTáVELP

Será que é mesmo pos-
sível gerar riqueza, lu-
cro, emprego, qualida-

de de vida, e ao mesmo tempo, 
respeitar e valorizar a natureza 
e o ecossistema? 

Estima-se que nas últi-
mas quatro déca-

das, consumiu-
-se um terço 

dos recur-
sos na-

t u r a i s 
da ter-
ra. O 
c o n -
c e i t o 
t e m 

s i d o 
o de 

se ter 
mais ali-

m e n t o s , 
mais carros, 

mais celulares, 
mais supermerca-

dos, mais e mais. Mas há fortes 
evidências de que o que “pa-
rece ter funcionado” até agora 
não funcionará mais e de que o 
conceito do “mais” terá que ser 
reorientado para o conceito do 
“menos para ser mais”. O racio-
cínio é simples...No começo da 
Revolução Industrial, a mão de 
obra era relativamente escassa 
(a população total correspondia 
a aproximadamente um terço da 
atual), ao passo que os estoques 
globais dos recursos naturais 
eram abundantes e inexplora-
dos. Hoje, porém, tem-se uma 
situação inversa, as pessoas é 
que passaram a ser um recur-
so abundante, somos 7 bilhões 
de pessoas, enquanto a natu-
reza está se tornando cada vez 
mais escassa, na medida em 
que se utiliza os recursos natu-
rais como se fossem gratuitos e 
infinitos.

Atualmente, a sociedade já 
vêem sofrendo as conseqüên-
cias dessa lógica econômica, 
chamada “economia marrom”. 
Apenas para citar alguns exem-
plos, estudos da ONU indicam 
que há uma perda de cerca de 
6 % ao ano dos ecossistemas de 
água doce, o que está levando à 
escassez desse recurso e pro-
vocando, dentre inúmeras con-
seqüências, racionamentos e 
mais gastos com a “compra” de 
água. Por sua vez, o empobreci-
mento dos solos com a cultura 
intensiva e uso inadequado de 
agrotóxicos, já acarretam gas-
tos elevados com a recupera-
ção do solo. O desmatamento e 
queimadas que, dentre outros 
problemas, acabam com a bio-
diversidade local e contribuem 
para o aumento dos gases efei-
to estufa, acarretam mudanças 
climáticas que, por sua vez, di-
ficultam a produção agrícola, 
diminuem a renda das comu-
nidades que vivem da agricul-

tura, além de encarecerem os 
alimentos. O enorme desper-
dício de alimentos traz como 
consequência gastos elevados 
com descarte de lixo orgânico 
e aterros. Sem contar os gastos 
adicionais com saúde, em virtu-
de da poluição, queimadas, uso 
excessivo de agrotóxicos, falta 
de saneamento, etc..

A resposta à pergunta do iní-
cio desse artigo é sim, é possível 
aliar riqueza, emprego, quali-
dade de vida e lucro à valoriza-
ção da natureza e ecossistema, 
mas, acima de tudo, aliar essas 
variáveis passou a ser uma pré-
-condição para a nossa prospe-
ridade. 

Uma das questões funda-
mentais é repensar o atual 
modelo de produção. O gran-
de desafio é produzir tirando 
mais proveito de cada unidade 
de energia, água, solo, ar e de 
qualquer material retirado do 
planeta. Imagine por exemplo, 
um ar condicionado tão eficien-
te que consuma 90% a menos de 
energia, ou um prédio que por 
seu design arquitetônico e ma-
terial utilizado nem precise de 
ar condicionado. Trata-se de um 
novo paradigma no qual deve-se 
estabelecer estratégias para o 
aumento radical da produtivida-
de dos recursos naturais. 

E em se tratando de Brasil, 
aliar desenvolvimento econô-
mico à natureza é mais do que 
possível. De acordo com a edi-
ção de 2010 do Relatório Plane-
ta Vivo, o Brasil lidera o mundo 
em riqueza ecológica. Alguns 
municípios no Brasil, saíram 
na frente e já vêem aproveitan-
do esse estoque de recursos 
naturais e o transformando em 
capital natural, o que tem con-
tribuído para o desenvolvimento 
econômico sustentável desses 
municípios.

Um dos exemplos mais bem 
sucedidos de desenvolvimento 
sustentável, no Brasil, é o mu-
nicípio de Brotas, no interior 
de São Paulo, que tem cerca de 
82% de seu território integrado 
à bacia hidrográfica do rio Ja-
caré Pepira, que hoje é um dos 
rios mais limpos do estado de 
São Paulo, e cujo os frutos da 
valorização desse recurso natu-
ral são, além do lazer e da pes-
ca, a geração de grande parte 
da receita do município oriun-
da do ecoturismo e turismo de 
aventura. Outro exemplo é Bo-
nito, no Mato Grosso do Sul, que 
fez da conservação e da prote-
ção de seus lagos, rios e grutas 
o maior ganho econômico, ge-
rando riqueza para o município 
e população local. Hoje, esses 
municípios já fazem parte do 
circuito internacional do ecotu-
rismo. 

Mas não é somente com o 
ecoturismo que os municípios 

podem gerar receita. O mercado 
mundial de lixo, por exemplo, de 
acordo com a ONU, está avalia-
do em 410 bilhões de dólares/
ano, um dos mais atraentes do 
planeta e poderá gerar 10% a 
mais de empregos. No Brasil, 
o município do Rio de Janeiro 
está aproveitando o gás metano 
liberado pelo lixo proveniente 
do aterro sanitário para gerar 
energia elétrica. O processo 
ocorre na Central de Tratamen-
to de Resíduos de São Gonçalo. 

O mercado de pagamentos 
por serviços ambientais (PSA) 
também desponta como uma 
fonte geradora de receita. O 
município de Extrema, no esta-
do de Minas Gerais, por exem-
plo, com o projeto Conservador 
das Águas, tem “cobrado” pelo 
uso da água limpa. Atualmente, 
as águas que saem de sua bacia 
constituem um dos principais 
mananciais de abastecimento 
do sistema Cantareira. 

Conclusão: São vários os 
exemplos bem sucedidos no 
mundo e no Brasil, de muni-
cípios que adotam a economia 
verde visando o desenvolvimen-
to sustentável. Mas há oportuni-

dades inimagináveis para vários 
municípios no Brasil, que ainda 
nem descobriram seu poten-
cial para os negócios verdes. É 
importante que os municípios 
identifiquem suas “vocações” e 
suas oportunidades para a eco-
nomia verde e desenvolvam um 
planejamento estratégico. 

Os municípios que saírem 
na frente e fizerem esse traba-
lho de forma profissional, serão 
mais bem sucedidos, no que 
se refere à redução de custos 
e despesas, geração de renda 
e de qualidade de vida para a 
população e geração de receita 
para o município. Além disso, 
os municípios que estiverem 
alinhados à visão do desenvol-
vimento sustentável, terão mais 
facilidade para captação de re-
cursos e linhas de crédito esta-
duais, federais e internacionais, 
e ainda serão reconhecidos por 
exercerem uma gestão respon-
sável e inovadora. ■

ECOnOMIA VERDE 
Por: Simone Basile

vetor de desenvolvimento 
para os municípios
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Por: Sérgio Cintra
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UM BRASIL QUE SE SUPERA

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

municípios do Brasil a eliminar 
os lixões e construir em seu lu-
gar os conhecidos “Aterros Sa-
nitários”.

Significa que a partir do pró-
ximo ano, todo o lixo que for co-
letado nas cidades terá que ir 
para uma área onde não haverá 
exposição do lixo e sua decom-
posição sem controle.

Estes Aterros Sanitários te-
rão que ter obrigatoriamente 
uma impermeabialização no 
fundo da enorme cova para 
evitar a infiltração do chorume 
(líquido preto infestado de mi-
cróbios) e uma usina de energia 
para aproveitamento da captu-
ra do Gás gerado.

Estas condições são funda-
mentais para que nosso lixo 
ao invés de poluir a terra (com 
infiltração de chorumes nos Li-
xões) e a atmosfera (com a li-
beração do Metano nos lixões) 
passe a ser reutilizado como 
adubo (com a biomassa resul-
tante da biodegradação), ener-
gia (com a captura do metano) 

e água para plantio com o tra-
tamento do chorume.

Para que tudo isso aconteça 
precisamos provocar o máximo 
de biodegradação nos Ater-
ros Sanitários e é justamente 
aí que o Eco-One pode fazer a 
diferença promovendo a biode-
gradação de todos os plásticos 
que vão parar nos Aterros Sani-
tários e que representam apro-
ximadamente 40% do volume 
de lixo coletado e descartado 
nos Aterros.

Outra vantagem desse in-
cremento na biodegradação 
nos Aterros é o aumento em 
40% da vida útil desses aterros, 
evitando assim o custo para o 
município da construção de no-
vos aterros.

O PAPEL DO VEREADOR
A Uvesp, em respeito ao 

meio ambiente e ciente da im-
portância do papel do vereador, 
elaborou um modelo de lei que 
está sendo entregue em todas 
as câmaras municipais, para 
que a cidade possa ter esse 
apoio necessário à preservação 
do nosso ecossistema. ■

A BIODEGRADAÇÃO no 
Plano nacional de Resíduos Sólidos

Cada vez mais a conscien-
tização ambiental entra 
na pauta da sociedade 

e começa a ser trabalhada pelas 
empresas e governos.

Investimentos em pontos im-
portantes estão acontecendo. 

Apesar de possuirmos mais de 
1 milhão de brasileiros sem ener-
gia elétrica, a matriz energética 
recebe investimentos e começa 
a ser diversificada. Atualmente, 
há apenas 2% de contribuição da 
energia eólica, mas em 2016 esse 
número ganha reforço após o in-
vestimento de R$ 6,5 Bi.

Na área de água e saneamento 
os recursos começam a ser libe-
rados na tentativa de minimizar a 
carência acumulada. 

Dos 5.564 Municípios Brasi-
leiros, 5.531 ou 99,4% têm rede 
de água segundo o IBGE, mas 
apenas 3.069 (55,1%) tem esgo-
to. A Lei do Saneamento (2007) 
liberou os Municípios para esco-
lher livremente os prestadores 
de serviços nesta área, ocorren-
do assim a maior concorrência e 
empresas privadas entraram no 
mercado com bastante apetite, 
lideradas por grandes construto-
ras que diversificaram para esse 

segmento. Mas vale observar que 
em recente pesquisa as melho-
res empresas de saneamento são 
Sabesp, Copasa e Sanepa, que se 
profissionalizaram e possuem ní-
veis de eficiência internacionais, 
inclusive com suas ações muito 
valorizadas na Bolsa de Valores.

A Sabesp atende 363 Municí-
pios dos 645 do Estado e forne-
ce água para quase 28 milhões 
de pessoas e coleta esgoto para 
quase 21 milhões. 

São Paulo tem a maior taxa 
de coleta de esgoto do País com 
87%, bem acima da média Nacio-
nal, que é 55%. Em 2020 será o 
primeiro Estado a universalizar 
os serviços de água e saneamen-
to.

Os Municípios Brasileiros te-
rão de apresentar planos de sa-
neamento até 2014, sob pena de 
ficarem sem recursos Federais e 
levar multas. Nada mais justo e 
mais econômico, pois a cada R$ 
1,00 investido em saneamento 
há uma economia de R$ 4,00 em 
saúde, segundo dados da OMS – 
Organização Mundial de Saúde.

O PAC – Plano de Aceleração 
do Crescimento - na segunda 
fase terá R$ 16,8 Bi para a água 
e saneamento entre 2013/ 2016, 
onde a maior parte desses recur-

sos é destinada ao saneamento 
com R$ 9,8 Bilhões.

No campo um grande exemplo 
de trabalho correto, com safra 
recorde, superando o ano passa-
do em quase 10% e o volume de 
cerca de 180 milhões de tonela-
das não acontece por acaso.

A tecnologia e o apoio da EM-
BRAPA que é a “NASA” da Agro-
pecuária é um dos motivos desse 
resultado de alta produtividade e 
desempenho.

O nosso “homem do campo” 
está cada vez mais antenado com 
a tecnologia e o meio ambiente e, 
nesse último quesito, possui uma 
cultura muito superior à média 
da população. Estuda os temas, 
participa de seminários e eventos 
internacionais, como por exem-
plo, a AGRISHOW, que é o maior 
evento do Hemisfério Sul e em 
sua 20ª edição superou as expec-
tativas em volume de negócios 
em 16%, teve 150.000 visitan-
tes, sendo 35.000 só no dia 1º de 
Maio! Isso mesmo, em pleno Dia 
do Trabalho o agricultor estava 
buscando informações para seu 
negócio, inclusive, congestionan-
do a estrada de acesso à Fazenda 
Tecnológica em Ribeirão Preto - 
SP nos dois sentidos, obrigando 
os organizadores a ampliarem 

o estaciona-
mento com 
destruição de 
parte de uma 
plantação de 
milho... Um 
esforço re-
compensado 
pelos 790 ex-
positores, in-
cluindo a Am-
biental MS, em 15 quilômetros de 
ruas e avenidas do local que ficou 
superlotado e teve seus portões 
fechados na parte da tarde.

Mesmo com problemas na 
infraestrutura, ainda deficiente, 
altos custos, com destaque espe-
cial para os trabalhistas, impos-
tos em todas as fases, incluindo 
àquele nas máquinas que vão pro-
duzir riquezas e os outros todos 
em cascata, violência, legislativo 
retrógrado e inadequado, moro-
sidade em decisões, falta de pla-
nejamento, etc., há uma massa 
de profissionais preparados que 
está fazendo acontecer e como 
verdadeiros Heróis, construindo 
um futuro mais promissor.

Benditos sejam e que conti-
nuem na luta. ■
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CIDADE CIDADÃO�
áGUAS DE SÃO PEDRO

PISTA DE SKATE

O prefeito de Águas de 
São Pedro, Paulo Ro-
nan (PSDB), anunciou 

a construção de dois banheiros 
e uma sala de apoio ao lado da 
pista de skate.  Segundo Ronan, 
as cobranças com relação à en-
trega da pista têm sido constan-
tes, mas que o prazo é a em-
presa quem estabelece. “Nós 
tínhamos um acordo verbal com 

a empresa 
v e n c e d o r a 
da licitação 
que a pista 
ficaria pron-
ta até abril 
deste ano. 
Infel izmen-
te, por conta 
das chuvas, 
não foi possí-
vel cumprir o 
prazo”, pon-
tuou Ronan.

O pedido 
dos sanitá-
rios próximos 

à pista de skate veio por par-
te dos skatistas. “Já estamos 
elaborando o projeto e iremos 
construir dois banheiros, já com 
adequações para deficientes 
físicos, além de uma sala de 
apoio que pode até mesmo ser 
usada futuramente para uma 
exposição ou para campeonatos 
que a cidade absorver”, disse 
Ronan. ■ AMERICANA

SERVIÇOS OnLInE

A  S e c r e -
taria de 
Ação So-

cial e Desenvol-
vimento Huma-
no de Americana 
lançou, no dia 17 
de maio, a Cam-
panha “Faça Boni-
to, Proteja Nossas Crianças”. O 
objetivo é combater a violência e 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

O município desenvolve um 
trabalho para preservar os di-
reitos das crianças, possui polí-
ticas públicas e conselhos mu-
nicipais atuantes. Sempre foi 
meta do prefeito Diego De Nadai 
(PSDB), como prefeito Amigo da 
Criança, priorizar esse atendi-
mento. 

Como parte das ações de en-
frentamento à violência contra 
crianças e adolescentes, foi re-
alizado, no dia 22 de maio, o Se-
minário sobre “Enfrentamento 
ao Abuso e à Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescentes”, 
em parceria com o Conselho 
Tutelar, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) e Centro Espe-
cializado de Referência de As-
sistência Social (CREAS). ■

CACONDE

HABITAÇÃO POPULAR

A  construção 
de 50 casas 
p o p u l a re s 

em Barrânia está 
adiantada. A maio-
ria das casas se en-
contra cobertas. As 
novas unidades te-
rão dois dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço. 
Serão destinadas à 
famílias de baixo po-
der aquisitivo.

 A construção de 
casas populares em 
Barrânia é um trabalho inédito 
da Prefeitura e visa diminuir o 
déficit habitacional, movimen-
tar o setor da construção civil, 

gerando emprego e renda e 
oportunizar a acesso à moradia 
digna com preço acessível à po-
pulação daquele Distrito. ■

CAPIVARI

MELHORIAS EM ÁREAS DE LAZER

De olho na qualidade 
das atividades ofereci-
das à população, a Se-

cretaria da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) de Capivari, in-
vestiu R$ 8,7 mil em materiais 
esportivos e promoveu melho-
rias em duas áreas de lazer.

Foram adquiridos artigos 
como: bolas de futebol, fut-
sal, handebol, vôlei e ginástica 
rítmica; redes de futsal, vô-
lei, basquete e tênis de mesa; 
entre outros. No Engenho Ve-
lho, o campo público que há 
no bairro volta a ser uma boa 
opção para a prática espor-
tiva. O gramado foi cortado e 
as traves pintadas. Foram de-

marcadas as laterais, o círculo 
central, as linhas de fundo e as 
áreas do campo. 

Após ter o campo de futebol 
reformado, a área de lazer da 
Vila Cardoso ganhou uma qua-
dra de vôlei de areia. ■

FERNANDÓPOLIS

DOAÇÃO DE LIVROS

A Prefeitura de Fernan-
dópolis recebeu, na 
primeira quinzena de 

maio, 320 livros da coleção “Ne-
gro Retrato do Brasil”, doados 
pelo Conselho Municipal da Co-

munidade Negra do 
município. Os livros 
serão entregues nas 
escolas municipais e 
também na Biblioteca 
Municipal, para serem 
introduzidos no currí-
culo escolar na disci-
plina História e Cultu-
ra Afro-Brasileira.

A doação foi fei-
ta em parceria com 

a ANID (Associação Negra de 
Integração e Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo) como 
um passo importante para a 
implantação da Lei nos municí-
pios. ■

BAURU

FInAnCIAMEnTOS A 
EMPREEnDEDORES

Em maio, a Unidade do 
Banco do Povo Pau-
lista (BPP) de Bauru, 

coordenada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, atingiu o milésimo 
atendimento para formaliza-
ção de financiamento a empre-
endedores individuais, micro 
e empresas de pequeno porte 
no município. Para Arnaldo Ri-
beiro, secretário municipal do 
Desenvolvimento Econômico, o 
Banco do Povo Paulista e a Sala 
do Empreendedor cumprem os 
seus papeis de facilitadores, li-
gando os empreendedores aos 
recursos necessários para o 
crescimento econômico não só 
em nível pessoal, bem como em 
nível municipal, além da possi-
bilidade da abertura de novas 
vagas. 

Segundo o levantamento da 
Secretaria, em Bauru, desde 
o início das atividades do BPP, 
há nove anos, foi financiado um 
total de aproximadamente R$ 
3.900.000,00. Desde 2004 até o 
mês de abril deste ano, a cida-
de totalizou a formalização de 
7.200 empreendedores indivi-
duais. Além dos empreendedo-
res individuais, até o momento 
Bauru conta com 11.333 micro-
empresas e 1.450 empresas de 
pequeno porte. ■
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A Unidade de Saúde da 
Família do Jardim Ma-
ria Luiza, de Cajamar, 

que atende 1.023 famílias – 
cerca de 3.600 pessoas – pas-
sa por reforma e ampliação. 
Além de oito agentes de saú-

CAJAMAR
REFORMA E AMPLIAÇÃO nA SAÚDE

de, a unidade oferece clínica 
médica, odontologia, farmácia, 
serviço de enfermagem, psico-
logia e fonoaudiologia, vacinas 
e coleta de exames laborato-
riais. 

Ainda em maio, a admi-
nistração municipal deve dar 
início a reforma e ampliação 
da Unidade de Saúde do Po-
nunduva, enquanto finaliza as 
obras da UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Polvilho. Já foi 
entregue a reforma da UBS do 
Parque São Roberto e inaugu-
rado o novo serviço de fisiote-
rapia da UBS de Jordanésia, no 
espaço onde funcionou o anti-
go Pronto-Atendimento. ■

Com o objetivo de diag-
nosticar precocemente 
a osteoporose e definir 

o tratamento adequado, a Pre-
feitura de Araçatuba realizou, 
em parceria com empresas pri-

ARAÇATUBA

PREVEnÇÃO À OSTEOPOROSE 
vadas da cidade, 
uma campanha 
preventiva. A ação, 
que ocorreu no fi-
nal de maio, aten-
deu cerca de 400 
pessoas.

A iniciativa foi 
voltada para mu-
lheres acima de 
50 anos e na pós-
-menopausa. Elas 
passaram pelos 
exames de ultras-

sonometria, um exame de tria-
gem, que permite ao médico de-
tectar a doença precocemente. 
A osteoporose atinge 10 milhões 
de pessoas no Brasil, segundo 
dados do Ministério da Saúde. ■

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Bro-
dowski atua na instala-

ção da Base de Atendimento do 
SAMU (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência). Traba-
lhando em horários alternados, 
a equipe da área busca junto às 
cidades vizinhas, modelos de 

BRODOWSKI

InAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU

gestões de saúde eficientes e 
com custo reduzido.

Considerado um desafio em 
melhorar a saúde brodowskia-
na, a Base deve ser inaugura-
da até o final de maio. Para o 
funcionamento é necessário a 
inspeção do Ministério da Saú-
de. ■

As Secretarias de Trân-
sito, Segurança e De-
fesa Civil e de Saúde e 

Promoção Social de Cerquilho 
realizaram, na Câmara Muni-
cipal, o 2º Encontro Municipal 
de Atendimento Pré-Hospitalar. 
Durante a atividade, a Guar-
da Civil Municipal apresentou 
estatísticas de atendimentos 
prestados pelas ambulâncias 

CERQUILhO
ATEnDIMEnTO PRÉ-HOSPITALAR   

em 2012. Além disso, teorias de 
Atendimento Pré-Hospitar fo-
ram apresentadas.

O evento contou ainda com 
palestras, atividades práticas, 
ação de conscientização da im-
portância da prevenção e meca-
nismos preventivos eficientes. O 
objetivo é melhorara qualidade 
de vida à comunidade cerqui-
lhense. ■

O Ministério da 
Saúde liberou 
R$ 99 mil para 

o custeio anual de um 
Centro de Especialidade 
Odontológica (CEO), em 
Descalvado. Os centros 
fazem parte do Programa 
Brasil Sorridente, inicia-
tiva inédita do Governo 
Federal para oferecer 
saúde bucal de qualidade 
para a população.

Criados em 2004, os 
CEO oferecem serviços como 
tratamento endodôntico (ca-
nal), atendimento a pacientes 
com necessidades especiais, 
cirurgia oral menor, periodon-
tia e diagnóstico (com ênfase ao 
diagnóstico de câncer de boca), 

DESCALVADO

R$ 99 MIL PARA SORRISOS

entre outros. Atualmente, o país 
conta com 954 CEO, presentes 
em 784 municípios. Em 2010, 
eram 853 CEO, e em 2011 sal-
tou para 882. Para 2013, serão 
abertos 100 novos Centros para 
atender a 250 municípios. ■

A Diretoria de Saúde de 
Dourado realizou uma 
campanha de comba-

te à tuberculose com ações de 

DOURADO

BUSCA ATIVA DE TUBERCULOSE

prevenção em to-
dos os postos de 
saúde da cidade. 
Antes da iniciati-
va, a cidade estava 
em último lugar 
no ranking de 26 
cidades na busca 
ativa da doença. O 
trabalho para en-
contrar os pacien-
tes começou nas 
escolas – o objeti-
vo é incentivar as 
crianças a nota-
rem se seus pais 
ou avós tossem 
com frequência e 

encaminhá-los aos Postos de 
Saúde. Um exame que detecta a 
doença também é realizado nas 
unidades de saúde. ■
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Foi inaugurado, em Ja-
les, o Escritório Regio-
nal do IAMPSPE (Ins-

tituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual). A 
instalação do Instituto na cida-
de para que os problemas re-
lacionados ao atendimento de 
saúde sejam mais facilmente 
resolvidos era uma reivindica-
ção feita há anos. A nova unida-
de oferecerá guias para consul-
tas, orientações, atendimento 
aos pacientes, autorização para 

O prefeito de Bocaina, 
José Carlos Soave 
(PSB), participou na 

primeira quinzena de maio, em 
Lins, do Encontro de Prefeitos 
e Gestores Educacionais com 
o secretário estadual da Edu-

ÔnIBUS E MICROÔnIBUS
BOCAINA

cação, Herman Voorwald. Na 
ocasião, Soave foi informado 
que o município vai receber, no 
segundo semestre, um ônibus 
de 52 lugares e um microônibus 
para o transporte escolar, dois 
pleitos da administração junto 
ao Governo do Estado. 

O prefeito aproveitou para 
entregar outros pedidos à equi-
pe do secretário, entre eles o de 
recursos para reforma do prédio 
e construção de cobertura na 
segunda quadra poliesportiva 
da EE Capitão Henrique Monte-
negro e de mais um veículo com 
acessibilidade para atender no 
transporte escolar. ■

RECURSOS DA CASA CIVIL
CASA BRANCA

O  prefeito de Casa Bran-
ca, Ildebrando Zol-
dan (PSDB), esteve 

no Palácio dos Bandeirantes, 
na Capital do Estado, em en-
contro com o subsecretário da 

Casa Civil,  Rubens Cury, que 
anunciou a liberação de R$300 
mil para a cidade. O recurso 
será aplicado na construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS). ■

Garça será o único mu-
nicípio do Estado de 
São Paulo a receber 

implantação do Projeto Cidades 
Digitais, do Governo Federal. 
A primeira parcela para a im-
plantação do projeto deve ser 
liberada em dezembro. A habili-
tação aconteceu no final do ano 
passado. Serão cerca de R$ 1,6 
milhão provenientes do Governo 
Federal, repassados por meio 
do Ministério da Ciência e Tec-
nologia, com contrapartida de 
R$ 33 mil dos cofres municipais. 

A iniciativa possibilita a mo-
dernização da gestão das cida-
des com a implantação de in-
fraestrutura de conexão de rede 
entre os órgãos públicos, além 
da implantação de aplicativos, 
com o objetivo de melhorar a 
gestão e o acesso da comunida-
de aos serviços de governo. ■

CIDADES DIGITAIS
GARÇA

O prefeito de Guará, José 
Abboud (PSDB), assi-
nou um convênio para 

a instalação de Posto de Aten-
dimento do PROCON (Fundação 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor) na cidade. De acordo 
com o Diretor de Departamento, 
Fabrício Macedo Gebrin, o Posto 
será instalado no Centro Edu-
cacional de Multimídia “Mauro 
Henares”, o antigo cinema. No 

mesmo local, já se encontram 
instalados uma agência do Ban-
co do Povo Paulista, Departa-
mento de Trânsito e Agência de 
atendimento da CDHU. ■

POSTO DO PROCOn
GUARá

Apoio:

Público Alvo

curso
superando desafios

Técnicas, procedimentos e estratégia para o 
desenvolvimento pessoal e proossional 

com estilo único e inovador 

Proossionais das áreas de  Recursos 
Humanos, Vendas, Marketing, 

Administrativo e pessoas que pretendem 
fazer de sua carreira um diferencial

24 de Agosto - Sabado
HB Hotels Ninety Jardins, 

Alameda Lorena, 521, São Paulo - SP - Brasil
A cidade de Itu sediou, no 

dia 15 de maio, a reu-
nião da Câmara Temá-

tica da Copa 2014 - Hospedagem 
e Gastronomia do Conselho Es-
tadual de Turismo. Foi a primei-
ra vez que a ação ocorreu em 
uma cidade subsede do Mun-
dial. No mesmo dia, também foi 
realizada a reunião setorial da 
ABIH-SP (Associação Brasileira 

da Indústria de Hoteis do Estado 
de São Paulo). Os eventos ocor-
reram no Auditório do Centro de 
Capacitação de Professores. Na 
oportunidade, o prefeito Antonio 
Tuíze (PSD) assinou o decreto 
que instituiu o Comitê Municipal 
de Trabalho Integrado de Gestão 
Governamental Especial para a 
Copa do Mundo de Futebol de 
2014 – ITUCOPA. ■

COMITÊ ESPECIAL
ITU

ESCRITÓRIO REGIOnAL
JALES

exames que forem feitos em Rio 
Preto e São Paulo, entre outros 
serviços. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) anun-
ciou investimento de 

R$ 728 milhões em recupera-
ção e infraestrutura em 350 
quilômetros de rodovias no 
Circuito das Águas, que vão 
beneficiar moradores e turis-
tas que frequentam as cidades 
de Lindóia, Águas de Lindóia, 
Serra Negra, Amparo, Jaguari-
úna, entre tantas outras.

As obras incluem a SP360, a 

SP95 e a SP105 e vão gerar 500 
empregos diretos. As estradas 
ganharão acostamentos, tre-
chos duplicados, e muito mais 
segurança.  O governador tam-
bém autorizou, para as cidades 
de Águas de Lindóia, Lindóia, 
Serra Negra e Amparo, o total 
de R$ 11,3 milhões em recur-
sos Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias) para obras turísti-
cas. ■

CIRCUITO DAS áGUAS

Rodovias no Circuito

Por meio do projeto Tu-
rismo do Saber, crian-
ças e adolescentes do 

interior tem a oportunidade de 
conhecer o litoral, enquanto os 
moradores das cidades litorâ-

neas participam de excursões 
pelo interior paulista. Jabotica-
bal está garantido no projeto e 
recebe, entre 15 e 19 de julho, 
uma delegação de 40 estudan-
tes vindo do litoral paulista. Em 
contrapartida, durantes as fé-
rias de verão, 40 estudantes da 
cidade irão visitar o litoral de 
alguma cidade que participa da 
iniciativa. Em 2013, 16 municí-
pios do Estado participam do 
programa. ■

JABOTICABAL

Turismo do Saber 

C ircuitos, roteiros e 
destinos paulistas es-
tiveram presentes no 

estande da Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Pau-
lo, na 36ª edição da Aviestur 
2013, realizada nos dias 17 e 
18 de maio, em Holambra. A 
Feira é organizada pela Aviesp 
(Associação das Agências de 
Viagens Independentes do In-
terior do Estado de São Pau-

lo) e promove o encontro dos 
profissionais de turismo com 
os principais fornecedores do 
mercado. 

O público que passou pelo 
estande paulista pode degus-
tar a tradicional mortadela 
– um dos símbolos da gastro-
nomia de São Paulo e tantas 
outras iguarias paulistas. Hou-
ve sorteios de passeios e sou-
venirs do Estado. ■

hOLAMBRA

Feira da Aviestur

O d e s e n v o lv i -
mento do se-
tor de turis-

mo no Estado de São 
Paulo passa por um 
plano de ações que 
envolvem quatro pi-
lares: viajar, dormir, 
comer e visitar. E para 
estimular as pessoas 
a apostarem em todos 
esses pontos, o se-
cretário de Turismo, 
Cláudio Valverde desenvolveu 
várias ações que envolvem os 
municípios e iniciativa privada. 

O desafio é grande, diz Val-
verde. Primeiro porque a Se-
cretaria foi criada em 2010. 
Além disso, porque a emprei-
tada é proporcional aos nú-
meros: 622 quilômetros de 
praias e 138 mil hectares de 
Mata Atlântica. São Paulo ain-
da abriga 67 municípios clas-
sificados como estância e 300 
cidades com potencial para o 
turismo. 

Entretanto, a Secretaria tra-
balha para desenvolver ações 
que incluam todos os públicos, 
de todas as idades e camadas 

sociais. Para isso foi criado o 
programa Turismo do Saber, 
com um conceito básico de le-
var crianças do interior para 
passar uma semana no litoral 
durante as férias escolares de 
janeiro, e crianças do litoral 
para passar uma semana no 
interior durante as férias de 
julho.

A segunda ação inclusiva é 
o Programa da Melhor Viagem, 
voltado a pessoas idosas. Nes-
se caso, cidades com menos 
de 30 mil habitantes podem 
montar seus grupos e fornecer 
o transporte. A Secretaria Es-
tadual do Turismo completa o 
pacote de benefícios. ■

SECRETáRIO DE TURISMO

Incentivo a Viagens




