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FAZENDO A DIFERENÇA

Sebastião Misiara

O ano de 2013 deve ser 
de reflexões e mudan-
ças no comportamen-

to do homem público fixado no 
município onde está a verdadei-
ra nação brasileira.

Governantes e governados 
devem se fixar na imagem do 
município como realidade, en-
tendendo que a União e os Es-
tados são apenas ficções jurídi-
cas, pois os estados, nada mais 
são do que confederações de 
municípios.

Para se chegar a essa rea-
lidade, basta ver que o Brasil 
nasceu sob a bandeira do mu-
nicipalismo. Cidades como São 

Vicente, Salvador e São Paulo 
determinaram o desenvolvi-
mento político e social do país. 
Não há política e não há paz 
social sem o respeito à autono-
mia do município. Quando não 
se confia no município, não se 
confia no povo. .                       

A grande crise política bra-
sileira iniciada nos anos 20, e 
ainda não resolvida, tem sido 
a crise da autonomia munici-
pal. Democracia e municípios 
são almas gêmeas. O povo sabe 
exatamente o que precisa para 
melhorar a sua qualidade de 
vida.

Mário Covas, o grande mes-
tre da escola da cidadania, nos 
ensinou que o desafio dos mu-
nicípios não é só o crescimento 
econômico. É muito mais, o de-
senvolvimento social.

Esse é também o desafio dos 
prefeitos e vereadores eleitos, 
pois temos no Brasil uma tra-
dição de política de clientelis-
mo, uma estrutura hierárquica 
vertical de comando, que de 
alguma forma exclui o cidadão 
da competência de discutir os 
destinos da comunidade.

Com seus sentimentos de 

identidade pessoal, os 645 pre-
feitos e 6909 vereadores que 
chegam ao principal poder da 
democracia, podem fazer a di-
ferença, tirando o cidadão co-
mum do seu grupo primário, 
trazendo-o para a arena dos 
debates. Com agenda de futuro.

Seminários preparados e/
ou apoiados pela Uvesp podem 
colaborar com isso, graças à 
grande oportuna e necessária.

No dia 6 de dezembro, em  
Rio Preto, o Tribunal de Contas 
do Estado, com apoio das nos-
sas entidades (Uvesp e APM), 
mostrará aos eleitos os cami-
nhos para um mandato eficaz 
e sem traumas no trato com o 
dinheiro do povo.

O dia 8, em parceria com a 
Secretaria dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência encerra-
se, em Cotia, a “3ª Caravana da 
Inclusão, Acessibilidade e Cida-
dania”.

Em março, a Uvesp e par-
ceiros promovem, no Palácio 
dos Bandeirantes, o “Encontro 
Estadual de Novos Prefeitos e 
Novos Vereadores”, prestigiado 
e autorizado pelo governador 
Geraldo Alckmin, cujos progra-

mas, notadamente os sociais, 
precisam da participação dos 
municípios.

Com essa oportunidade, os 
prefeitos e vereadores conhe-
cerão não só esses projetos, 
também as oportunidades de 
parcerias e convênios com o 
Estado.

Lembra-nos o professor 
português José Canotilho, “os 
poderes políticos não pecam 
por obras, pecam também por 
não dizer, não fazer, não apri-
morar e, muitas vezes o estar 
calado, o ser omisso acaba por 
ser mais abusivo aos interesses 
do cidadão do que propriamen-
te um ato. O ato pode ser anu-
lado, pode ser revogado, por 
ser declarado inconstitucional, 
as omissões não se sabe o que 
significam”.

Para que os agentes públi-
cos não se omitam, não se imo-
bilizem e não se entreguem a 
um receituário ortodoxo e con-
versador na gestão municipal, 
o mandato começa com a Lei da 
Ficha Limpa, e com a transpa-
rência dos costumes, conforme 
desejo do cidadão.

Para tal, somos parceiros. ■

“Excelente a repercussão do 2º Encontro Estadu-
al dos Agentes Públicos dos Municípios de In-

teresse Turístico, realizado em São José dos Campos. O 
comparecimento de representantes regionais atestam a 
qualidade do evento e da proposta do Governo do Estado. 
Isso significa um impulso no desenvolvimento econômico 
do Estado.”

Vereador Mota
São José dos Campos

“Parabéns à Uvesp por incentivar prefeitos e ve-
readores para esse novo momento do turismo 

brasileiro. São Paulo, como não poderia deixar de ser, sai 
na frente para incentivar o turismo, no momento em que 
o Brasil se prepara para grandes eventos internacionais. 
Informo que estamos criando a Frente Parlamentar dos 
Municípios de Interesse Turístico, na Assembleia Legisla-
tiva do Estado”

João Caramez
Deputado Estadual

“Desde que, como presidente da Câmara, incenti-
vei a vinda da caravana para Assis, senti, ainda 

mais, a necessidade de se apoiar uma causa tão impor-
tante para a justiça social como a causa das pessoas com 
deficiência. Na condição de prefeito eleito de Assis, vou 
me empenhar para melhorar a qualidade de vida dessas 
pessoas. Participei da caravana em Paraguaçu Paulista e 
posso dizer que aprendi mais ainda.”

Ricardo Pinheiro
Prefeito eleito de Assis

“Como prefeito de Natividade da Serra e diretor do 
CODIVAP, cumprimento a Secretaria do Turismo 

e a União dos Vereadores do Estado de São Paulo por reali-
zar o encontro de municípios de interesse turístico aqui na 
região de São José dos Campos, onde o turismo brasileiro 
está presente pela história, pelas artes, pelas praias e pe-
las montanhas”

João Batista Carvalho
Prefeito Municipal - Natividade da Serra
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Há muito trabalhando 
no setor de turismo 
no estado, o deputa-

do João Caramez, presidente 
da Comissão das Estâncias, 
soma-se, agora, ao trabalho da 
Frente Parlamentar do Turis-
mo, comandada pela deputada 
Célia Leão e à Frente Parla-
mentar do Empreendedorismo, 
capitaneada pelo deputado Ita-
mar Borges.

Na discussão dos municí-
pios que têm atrativos turísti-
cos e que podem ingressar na 
Lei das Estâncias, João Cara-
mez sentiu a necessidade de 
ampliar os debates, notada-
mente depois da realização de 
dois eventos, promovidos pela 
Uvesp, em parceria com a Se-
cretaria do  Turismo e do De-
senvolve SP, para discutir o 
tema. Nos dois, representantes 
de quase duzentos municípios 
abriram o debate e ouviram dos 
deputados o andamento da pro-
posta que cria os municípios de 
interesse turístico.

A PROPOSTA
Com apoio de 20 (vinte) de-

putados a FREMITUR é proto-
colada na presidência da Casa 
sob alguns considerandos: 
“Considerando que há muitos 
municípios no Estado de São 
Paulo que apresentam um tu-
rismo potencial em função de 
seus atrativos, mas que, sem 
condições de planejar e pro-
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mover esse setor, não tem uma 
demanda turística consolidada 
e tampouco a infraestrutura 
necessária para a sua classi-
ficação como estância; consi-
derando que urge a adoção de 
medidas que visem a propor-
cionar a destinação de recur-
sos a esses municípios para 
que possam desenvolver suas 
potencialidades, atrair mais tu-
ristas, promover sua economia 
e garantir melhores condições 
de vida à sua população e, fi-
nalmente, considerando que o 
governador Geraldo Alckmin, 
por ocasião do congresso es-
tadual de municípios, demons-
trou a intenção do governo em 
aumentar o número de municí-
pios a serem beneficiados com 
os recursos do DADE (Departa-
mento de Apoio e Desenvolvi-
mento das 

Estâncias), deputados ofi-
cializam a frente para discutir 
com as lideranças municipais 
e entidades representativas, o 
projeto em questão.

ASSINATURAS
Os deputados João Caramez, 

Alex Manente, Beto Tricoli, 
Cauê Macris, Célia Leão, Celino 
Cardoso, Ed Thomas, Geraldo 
Cruz, Gilmaci Santos, Hamilton 
Pereira, Itamar Borges, Mar-
cos Zerbini, Maria Lúcia Amary, 
Mauro Bragato, Reinaldo Alguz, 
Roberto Massafera, Roque Bar-
biere, Sebastião Santos, Ulys-
ses Tassinari, Welson Gaspari-
ni, atendem às exigências para 
formar frente parlamentar.

TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO

Para o deputado Caramez 
“é preciso somar esforços para 
que os municípios com poten-
cial turístico, conquistem es-
paço e tenham direito a rece-
ber recursos do DADE. Por isso 
precisamos ouvir a todos os 
interessados e, diante da dis-
posição do governador, alterar 
o artigo 140 da Constituição Es-
tadual”.

“O sinal verde inevitavel-

mente surge com a nova clas-
se média e com a recuperação 
do poder aquisitivo, que colo-
ca em sua agenda viagens de 
turismo”, acentua o deputado 
Itamar Borges, presidente da 
frente parlamentar do empre-
endedorismo, um dos setores 
mais beneficiados pelo turis-
mo.

“A demanda por viagens e 
turismo continuará aquecida no  
nosso país, principalmente no 
estado de São Paulo, rico e far-
to em espetáculos turísticos”, 
diz a deputada Célia Leão, pre-
sidente da  Frente Parlamentar 
do turismo, e autora da emen-
da constitucional que beneficia 
a divulgação do nosso potencial 
turístico, além das fronteiras 
paulistas. 

O jornalista Caco de Paula 
lembra que o “valor do sonho, 
da experiência e da lembrança 
de viagem felizmente continua 
em alta. Além de durável a ex-
periência de viajar é inaliená-
vel”. O jornalista, especializado 
na área, recomenda investi-
mentos no setor para valorizar 
o que se tem de melhor no tu-
rismo.

“Muitas pessoas viajam na 
propriamente a turismo, mas 
a trabalho, como acontece aqui 
em São José dos Campos. Mes-
mo assim, o turismo está pre-
sente no que elas fazem como 
empresários ou executivos, 
pois são estimuladas a conhe-
cer lugares e ricas paisagens, 
como as que temos no Vale do 
Paraíba”, comentou o vereador 
Luiz Carlos Mota, diretor da 
Uvesp, durante o 2º Encontro 
dos Agentes Públicos dos Mu-
nicípios de Interesse Turístico. 
Reforçou, assim, o discurso do 
prefeito Eduardo Cury, segundo 
o qual “a divulgação de nosso 
município sempre embutiu o 
Vale do Paraíba”. Trata-se de 
uma região que condensa o tu-

rismo brasileiro, nos negócios, 
na religião, no litoral, monta-
nha e na história.

O professor Mário Beni, con-
sultor de turismo da União dos 
Vereadores do Estado de São 
Paulo, é importante pensar 
no plano diretor de turismo, 
quando se prepara a cidade 
para ser de interesse turísti-
co. “!Os prefeitos e vereadores 
precisam construir estratégias 
de curto, médio e longo prazo, 
com o propósito de consolidar o 
turismo dentro de um tripé de 
desenvolvimento sustentável, 
o econômico, o social e o am-
biental”, afirma o mestre em 
gestão do turismo.

CONSELHO MUNICIPAL
Lembra o jornalista Jarbas 

Favoretto que é fundamental 
criar e manter um Conselho 
Municipal de Turismo constitu-
ído e atuante. O presidente do 
Conselho Estadual de Turismo 
tem percorrido o estado e in-
centivado o trade turístico.

O artigo 2º da proposta es-
tabelece essa obrigatoriedade, 
além de dispor de infraestru-
tura básica capaz de atender as 
populações fixas e flutuantes 
no que se refere a abasteci-
mento de água potável e coleta 
de resíduos sólidos.

DEPOIMENTO
O vereador Leandro Corrêa, 

presidente da Câmara de Bro-
tas, líder do movimento que 
pretende ver o município no 
conceito legal de “estância tu-
rística” elogia a iniciativa do 
deputado João Caramez. “O po-
der legislativo quer nos ouvir e, 
todos nós, os interessados, es-
tamos falando nos seminários 
da Uvesp e vamos à audiência 
pública. O deputado João Cara-
mez tem a sensibilidade de am-
pliar as discussões em torno de 
tão importante tema. ■

CONSUMIDOR

Estudos do governo para modificação na Lei das 
Estâncias provoca criação da “Frente Parlamentar pelo 

Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico”, 
idealizada pelo deputado João Caramez.

Texto de Sebastião Misiara
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O EMPREENDEDORISMO como
              fator de desenvolvimento

A proposta de criação de 
um grupo de “municí-
pios de interesse tu-

rístico” produziu, como um dos 
seus principais efeitos, o de lan-
çar um foco de luz intensa so-
bre a realidade da larga maioria 
dos municípios paulistas, hoje 
pressionados por demandas, 
carências e impasses adminis-
trativos, por conta de uma dis-
tribuição de recursos longe do 
imaginado pelos que desejam o 
fortalecimento do município.

Todavia ninguém ignora que, 
no arcabouço federativo, o mu-
nicípio é o grande alicerce do 
desenvolvimento nacional. Essa 
verdade tem vindo à tona, mais 
do que nunca manifestada pe-
los que conhecem no exame, e 
sobretudo na prática, os proble-
mas municipais e não podem 

deixar de vinculá-los estreita-
mente ao cerne da crise estru-
tural brasileira.

A crise dos municípios de 
médio e pequeno porte é niti-
damente reflexa, isto é, deriva 
de critérios, razões e procedi-
mentos que têm sua origem na 
União e nos estados. Daí porque, 
no contexto dos variados desa-
fios e dificuldades que o Brasil 
ora enfrenta, os municípios e os 
munícipes praticamente podem 
ser considerados isentos de 
qualquer responsabilidade.

Quase 50% dos prefeitos bra-
sileiros que vão deixar o man-
dato devem encerrá-lo, se não 
houver socorro federal – com 
temíveis pendências, esbarran-
do na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, segundo pesquisa da 
Confederação Nacional dos Mu-
nicípios.

Os repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios fi-
caram comprometidos por cau-
sa das desonerações tributárias 
e da estagnação da economia. E 
se não houver sensibilidade dos 
governantes, os prefeitos que 
dedicam suas vidas à causa pú-
blica, podem pagar muito caro 
por essa conta, oriunda da falta 
de uma reforma tributária justa 
e igualitária.

Por isso, na condição de pre-

sidente da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo, mem-
bro da Frente Parlamentar do 
Turismo, só tenho a louvar a 
disposição do Governo do Es-
tado e a animação dos agentes 
políticos em promover o turismo 
como prioridade para o desen-
volvimento sustentável.

Quando administrei Santa Fé 
do Sul, entendi que o empreen-
dedorismo, como eixo de desen-
volvimento, era o caminho a se-
guir. Com esforços e com apoio 
da população preparei o muni-
cípio para receber a titulação 
turística. Daí, juntando fatores 
necessários para que a missão 
fosse exitosa, conseguimos ala-
vancar o progresso, aplaudido 
pela população, conforme os ín-
dices de aprovação dos nossos 
mandatos.

Como a reforma tributária 
nos parece distante, entendo 
que nossa preocupação não é 
mais discutir a origem e as ra-
zões, mas evitar que o efeito 
disso tudo, nos atinja.

A média e pequena empresa 
representa mais de 90% da força 
da economia. A maioria, segun-
do dados do Sebrae, que abre 
um novo negócio está concen-
trada na classe C, com um total 
de 55,5%, seguido de 37,5% das 
classes A e B.

 Por: Itamar Borges*

Mais informações e a lista completa das cidades no site

Conheça os 67 destinos do Turismo Paulista

www.turpaulista.com.br

Vá aos principais 
destinos turísticos 
paulistas  
nas melhores rodovias do país

turismopaulista @turpaulista turpaulista

ARTIGO

Fica claro para todos nós que 
o empreendedorismo é fator de 
inclusão social e que o turismo 
representa uma gama de ativi-
dades que proporciona o aque-
cimento da economia.

 Aliado a isso, cabe aos pre-
feitos municipais transforma-
rem seus municípios com “In-
teresse Turístico”, Os dados são 
otimistas, pois nos últimos anos 
houve aumento de 63% nas via-
gens turísticas das classes C e 
D. Conquistá-los e fidelizá-los é 
uma tarefa que se torna neces-
sária.

O Ministério do Turismo ad-
mite que 335 municípios paulis-
tas, somados às 67 estâncias, 
tem muito a ver com o turismo, 
bastando apenas prepará-los 
para isso. 

O cenário é de otimismo, mas 
há um grande caminho a per-
correr. Para isso, os prefeitos 
e vereadores dispostos a acei-
tarem o desafio podem contar 
com a Assembléia Legislativa 
do Estado e com entidades que 
se envolvem na discussão des-
sa importante medida, que pode 
mudar a cara dos municípios. ■

* Itamar Borges 
Deputado estadual é presidente da 

Frente Parlamentar do Empreendedo-
rismo.
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Eduardo Cury, prefeito 
de São José dos Cam-
pos, diz que a internet 

como mobilidade está gerando 
a imobilidade, “pois as pessoas 
trabalham diretamente no com-
putador. Mas paradoxalmente, 
essa mobilidade ajuda o turis-
mo”.

No evento que objetiva dis-
cutir as condições dos municí-
pios paulistas de interesse tu-
rístico, realizado em São José 
dos Campos, o prefeito Eduardo 
Cury disse que recentemente 
após entregar certificados para 
alunos do curso de informáti-
ca municipal, um aluno de 82 
anos de idade manifestou seu 
interesse de viajar. “Vejo a be-
leza dos nossos municípios pela 
internet”, disse o aluno da me-
lhoridade.

Para uma plateia de 67 mu-
nicípios e 216 participantes, 
Cury relatou que toda a divul-
gação do turismo feita pela pre-
feitura sempre contemplou o 
Vale do Paraíba como um todo. 
“Sempre pensei regionalmente 
e nesse setor ainda mais”, co-
mentou.

O evento de São José dos 
Campos contou com a parti-
cipação do deputado Itamar 
Borges, representando a As-

sembleia Legislativa do Estado, 
que participou da abertura e de 
mesas que, na parte da manhã, 
mostrou os caminhos do finan-
ciamento e do marketing apro-
priado.

Jules Themes, do DESEN-
VOLVE SP, explanou sobre os 
programas e projetos da agên-
cia para fomentar o desenvolvi-
mento nos municípios, princi-
palmente as linhas de crédito à 
disposição dos municípios e das 
empresas privadas, diante do 
bom momento que vive o país no 
tocante a eventos internacionais.

Julio Durante destacou o pa-
pel do Sebrae na organização 
do turismo regional e no apoio 
à divulgação do mesmo.

No período da tarde, partici-
param o prefeito de Itú, Hercu-
lano Passos Júnior, presidente 
da Associação das Cidades Es-
tâncias do Estado, a deputada 
Célia Leão, presidente da Frente 
Parlamentar do Turismo, Eliza-
beth Correia, diretora do DADE, 
que representou o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Turismo e Antonio Mendon-
ça, diretor do Banco do Povo.

AULA MAGNA
O professor Mário Beni fez a 

palestra magna, mostrando aos 
municípios os projetos estraté-

gicos para transformá-los em 
condições de receber a titula-
ção de “Município de Interesse 
Turístico.

PRESENÇAS
O grande apoio ao evento, 

além da Prefeitura Municipal, 
que cedeu o Parque Tecnológi-
co, foi do Sindicato dos Hoteis, 
Restaurantes, Bares e Simila-
res de São José dos Campos. A 
entidade foi representada pelo 
presidente Antonio Ferreira Jú-
nior, que orientou vários agen-
tes municipais. O CODIVAP foi 
representado pelo prefeito  João 
Batista Carvalho, de Natividade 
da Serra. Pelo Codivap Turismo 
participou o diretor, Stanislau 
Guisard. Jarbas Favoretto re-
presentou o Conselho Estadual 

de Turismo e Associação dos 
Municípios de Interesse Turís-
tico, Claudio Oliva e mais cinco 
diretores representaram a As-
sociação Brasileira dos Jorna-
listas de Turismo.

PLANO DIRETOR
O prefeito Toninho Colucci, 

reeleito em Ilhabela, partici-
pou do evento, afirmando que 
aprendeu na APRESCEP que 
não existe turismo de uma ci-
dade só. “Por isso cumprimento 
a Uvesp, ao Desenvolve SP e a 
Secretaria de Turismo pela rea-
lização desse seminário em São 
José dos Campos.

Ilhabela foi a primeira cidade 
praiana que construiu um plano 
diretor de turismo, elaborado 
pelo professor Mário Beni. ■

Ricardo Luis de Magalhães 
e Silva, diretor do Hotel Vale 

do Sonho, de Guararema 
e o professor Mário Beni, 

professor da USP.

Cury: “A internet está ajudando o turismo”

EVENTOS

São José dos Campos
recebe o 2º Encontro

Mesa de abertura do 2º Encontro de Agentes Públicos dos Municípios de Interesse 
Turístico. Jarbas Favoretto, Júlio Themes (Diretor de Fomento do Desenvolve SP), 
Elizabeth Correia (diretora do Dade), deputado Itamar Borges, prefeito Eduardo 
Cury, Sebastião Misiara, Stanislau Guisard, (Presidente da Codivap), Antônio Sebas-
tião Teixeira (Banco do Povo) e Antonio Ferreira Junior (Presidente do SINHORES).

Deputado Itamar Borges, 
presidente da Uvesp, Sebastião 
Misiara e o prefeito Eduardo Cury. 
O deputado é integrante da Frente 
Parlamentar do Turismo.

Rubens Filho, diretor de cultura, o 
prefeito de Brotas, Alexandre 
Schiavinato e Antonio Villas, secretá-
rio de Turismo. A cidade está em 
campanha pelo título de estância.

Prefeito eleito de Santo Antonio do 
Pinhal, Clodomiro Toledo, Rachel 
Ribeiro da Silva, vereadora e 
Cyntia Dalge.

Vereadores de Igaratá, Leandro 
Reis e Nilton Césare (presidente da 
Câmara)

Prefeito eleito de Nazaré Paulista 
Joaquim da Cruz Junior, Toninho Colucci, 
prefeito reeleito de Ilhabela e Herculano 
Passos Júnior, prefeito de Itú e presidente 
da Aprecesp (que realiza a última reunião 
do ano, dia 1º de dezembro, em Bertioga).

De Penapólis, vereador Hugo 
Crepaldi, Fernando Beneciut 
e o vereador Joaquim Soares.

Elizabeth Correia, diretora do DADE, 
da Secretaria de Estado de Turismo, 

Jarbas Favoretto, presidente do 
Conselho Estadual de Turismo, 

acompanhados do presidente da 
Uvesp, em entrevista à TV Vanguarda.

Estudiosos da área de turismo, verea-
dores e empresários fizeram campa-
nha, no seminário, para que Brotas 
se torne estância turística.

Deputada Célia Leão, incentivadora 
da série de seminários do turismo, 

presidente da Frente Parlamentar de 
Turismo da Assembleia Legislativa. 

Depois de colocar a plateia a par 
do projeto de lei que trata do tema, 
entregou prêmio ao jornalista de 

Guaratinguetá, Ivan Moniz.
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acerte já sua cor para 2013 

PDécimo terceiro - Acerte 
já sua cor para 2013, saia 
do vermelho e inicie o 

ano no azul
Fim de ano é tempo de ganhos 

e gastos extras. A euforia das co-
memorações, o desejo de presen-
tear parentes e amigos e o sonho 
de viajar para o merecido des-
canso podem ser comprometidos 
quando falta planejamento finan-
ceiro para essas despesas e para 
aquelas que chegam junto com o 
ano novo – IPVA, IPTU, matrícula e 
material escolar, entre outras. 

Por isso, esse é o período ide-
al para promover uma “faxina” 
financeira no orçamento, com o 
objetivo de diagnosticar a atual 
situação das contas e decidir o 
que fazer com o décimo terceiro 
salário. Só para se ter uma ideia, 
a soma do décimo terceiro salário 
dos trabalhadores na ativa, apo-
sentados e pensionistas chegará 
a R$ 131 bilhões, neste ano. 10,5% 
acima do montante de 2011 (R$ 
118 bilhões). 

Mas, o que fazer com este be-
nefício? O ideal é que esse benefí-
cio chegasse como um bônus para 
realização de satisfações pesso-
ais, como um presente. No entan-
to, desde 1962, quando foi criado 
esse benefício extra, muita gente 
o aguarda ansiosamente para co-
brir o desequilíbrio financeiro. Há 
quem recorra aos bancos que ofe-

recem antecipação desse recurso 
como uma forma de empréstimo 
para quitar dívidas ou amenizá-
las. 

Pagar dívida com o 13º salário 
é combater o efeito do problema 
financeiro. Com essa atitude, só 
estará mascarando o real e ver-
dadeiro problema - a ausência 
de educação financeira em toda 
família. O endividamento é um 
problema que tem de ser resolvi-
do com o próprio salário. Ou seja, 
com a redução nos gastos. É mui-
to provável que pessoas que este-
jam nessa situação não estejam 
respeitando o próprio padrão de 
vida. 

Só sabe quanto pode gastar, 
sem ficar no vermelho, quem 
sabe exatamente quanto entra e 
quanto sai do bolso mensalmente. 
E, com base nisso, define quanto 
e com o que pode gastar. Mesmo 
quando é necessário entrar em 
um financiamento para a realiza-
ção de determinados sonhos que 
não são acessíveis de outra forma, 
é importante avaliar se as parce-
las, de fato, caberão no orçamen-
to, levando em conta todas as ou-
tras despesas e demais sonhos de 
curto, médio e longo prazos.

Portanto, antes de ir compul-
sivamente às compras de fim de 
ano, faça um diagnóstico da sua 
situação financeira. Relacione 
todas as despesas fixas e variá-

veis para descobrir o comprome-
timento dos seus ganhos com as 
dívidas. Investigue para onde está 
indo cada centavo dos seus ga-
nhos. Só assim conseguirá saber 
quais são os gastos supérfluos 
que podem ser eliminados. Verifi-
que se está endividado, ou seja, se 
já tem mais despesas do que seu 
bolso suporta. Certifique-se de 
que, mesmo estando no azul, de 
que vai conseguir pagar as com-
pras que pretende fazer nesse fi-
nal de ano, cujas parcelas que se 
arrastarão pelo ano seguinte, so-
mando-se aos gastos extras com 
impostos e escola. 

Felizmente, nem todos estão 
endividados. Quem está numa 
situação mais confortável, de 
equilíbrio financeiro, mas ainda 
não tem o hábito de poupar pode 
aproveitar o décimo terceiro para 
iniciar uma reserva e manter essa 
prática de poupar.

Para quem já tem perfil inves-
tidor, o décimo terceiro é oportu-
nidade para incrementar o inves-
timento. 50% pode ser destinado 
para alguma aplicação que a pes-
soa já possua e outros 50% pode 
servir para planejar um salto em 
direção à sua independência fi-
nanceira, investindo, por exemplo, 
em previdência privada.

E lembre-se: fim de ano tam-
bém é tempo de fazer planos para 
o futuro. Aproveite para reunir 

FINANÇAS

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.

a família, inclusive as crianças, 
para conversar sobre o que que-
rem realizar nos próximos anos. 
Definam três sonhos prioritários 
que tenham diferentes prazos 
a serem realizados - curto (até 
um ano), médio (até dez anos) e 
longo (acima de dez anos). Esse 
será um fator de motivação para 
ajustar e conduzir o orçamento 
familiar. 

Seja qual for o perfil do leitor, 
desejo que 2013 seja azul para 
todos.

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP 
Educação Financeira, Presidente 
da Abefin (Associação Brasileira 
dos Educadores Financeiros), au-
tor dos livros Terapia Financeira, 
Eu Mereço Ter Dinheiro, Livre-se 
das Dívidas, Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo, das coleções infantis O 
Menino do Dinheiro e O Menino e 
o Dinheiro, além da coleção didá-
tica de educação financeira para 
o Ensino Básico, adotada em di-
versas escolas do país. ■

Saia do vermelho e inicie o ano no azul

O Brasil do futuro
se conquista com
oportunidades
para todos.

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

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

Já dizia o bom ditado po-
pular: “quem não deve, 
não teme”. Por cerca de 

20 anos, esse lema vigorou, es-
pecialmente no Departamento 
de Secretaria do CRECI/SP, ao 
seguir as determinações da Re-
solução COFECI nº 327/92, que 
estabelece alguns requisitos 
para o acolhimento das inscri-
ções de corretores de imóveis.

De acordo com esse diploma 
regimental, o pedido deve ser 
acompanhado de uma declara-
ção, através da qual o interessa-
do informa que não responde ou 
respondeu a inquéritos crimi-
nais ou administrativos, execu-
ção civil, processo falimentar e 
que não tenha títulos protesta-
dos no último quinquênio, além 
de comprovar seus locais de re-
sidência no mesmo período.

Essa exigência tinha como 
principal objetivo formalizar 
um histórico de vida, de modo a 
comprovar uma imagem ilibada 
do interessado no seu meio so-
cial que o autorizasse ao exer-
cício da profissão de corretor 
de imóveis, o que a torna, sem 
dúvida, merecedora de crédito e 
respeito, por preservar o bem-
estar e a segurança da popula-

ção no momento de se valer da 
assessoria desse profissional 
em uma transação imobiliária.

Frequentemente a sociedade 
cobra do Conselho um posicio-
namento rígido, severo, na ocor-
rência de algum incidente que 
venha acarretar prejuízo aos en-
volvidos numa negociação, seja 
ele físico ou moral. Não raro, 
são os questionamentos feitos 
pelos próprios inscritos, quando 
falsos corretores se envolvem 
em conflitos com os clientes e 
acabam denegrindo a imagem 
de toda a categoria.

Entretanto, recentemente, 
tanto o CRECI/SP quanto os de-
mais Conselhos Regionais de 
Corretores de Imóveis de todo o 
País, foram surpreendidos por 
uma Ação Civil Pública promo-
vida pelo Ministério Público Fe-
deral, com o objetivo de proibi-
los de exigir essa declaração 
dos interessados na obtenção 
de sua inscrição, sob argumen-
to de que qualquer restrição ao 
livre exercício profissional deve 
estar prevista em lei, e essa de-
claração não estaria contem-
plada na lei que regulamenta a 
atividade do corretor de imóveis 
(Lei 6.530/78), que só estaria 
exigindo a apresentação do tí-

tulo de Técnico em Transações 
Imobiliárias.

Em seu dia a dia, o corretor 
de imóveis lida com o sonho de 
famílias e a perspectiva de cres-
cimento de empresas, movi-
mentando valores que, não raro, 
representam as economias de 
toda uma vida de trabalho. As-
sim, qualidades como dignida-
de, boa reputação e honestidade 
são condições “sine qua non” 
ao exercício dessa profissão. E 
mesmo não estando elas con-
templadas na Lei nº 6.530/78, 
induvidoso se faz saber antes de 
permitir o exercício da ativida-
de, se o interessado estaria ou 
não apto a merecer a confiança 
de seus clientes, como possível 
futuro corretor de imóveis.

Justamente por isso, enten-
demos que a decisão proferida 
em sede de tutela antecipada 
pela 24ª Vara Federal de São 
Paulo, proibindo desde já a exi-
gência de busca dos anteceden-
tes dos futuros profissionais, 
caminha na contramão das di-
versas conquistas já obtidas 
pela sociedade, como a própria 
exigência do diploma de TTI 
para o exercício da corretagem.

Voltando ao velho ditado, 
aquele que deseja ser corretor 

para, efetivamente, contribuir 
com o progresso do mercado 
imobiliário e desenvolvimento 
do País, sem dúvida, não via, até 
agora, nenhum problema em 
apresentar seus antecedentes e 
comprovar pelo papel, atitudes 
que já faziam parte de sua roti-
na de vida.

A partir de agora, no entanto, 
ao futuro profissional resta ape-
nas honrar as palavras que dirá 
quando receber sua credencial, 
“comprometendo-se a não se 
servir da profissão e nunca per-
mitir que ela seja utilizada para 
corromper os costumes ou favo-
recer as fraudes”. ■

Por José Augusto Viana Neto*

Desde menino aprendi a 
detestar Getúlio Vargas. 
Influência de tios que 

lutaram em 1932 e jornais con-
seguiram digerir a derrota de São 
Paulo pelas tropas federais do di-
tador. Nos desfiles escolares de 
19 de abril, supostamente feitos 
em homenagem ao índio, o que 
se pretendeu sempre foi festejar 
o aniversário de sua Excelência, 
o Vargas de S. Borja. Por isso 
tudo, quando ele caiu, ao fim da 
2ª Guerra Mundial, da onipotên-
cia, com que governava o Brasil 
desde 1930, estando eu nos meus 
quinze anos de idade, vibrei como 
se eu mesmo tivesse participado 
da conspiração que o derrubou. 
Retirado em ostracismo voluntá-
rio a suas propriedades rurais do 
Rio Grande do Sul, espantei-me 
com sua estrondosa eleição no 
ano seguinte e com votos paulis-
tas ao Senado da República (na 
minha ingenuidade adolescente, 
acreditava piamente que a políti-
ca fosse antes de mais nada, uma 
atividade ética e racional...) e re-
voltei-me com sua imperdoável 
atitude em negar-se a subscrever 
a nova Constituição Brasileira. 
O homem para mim continuava 

Como conheci Getúlio
a ser um autocrata, já agora em 
vias de deixar politicamente de 
lado a elite nacional, para fanta-
siar-se de líder populista, dada a 
sua identificação com os sindica-
tos de trabalhadores e a paterni-
dade que se atribua, na sanção da 
CLT, copiada à Carta Del Lavoro 
de Mussolini.

No ano de 1951, já mais ma-
duro nos meus 22 anos de idade, 
professor secundário de História e 
redator do jornal mais lido de São 
Carlos, a “Cidade”, superados os 
sonhos utópicos de antanho, can-
didatei-me à vereança pelo PTB, 
por imposição do Antonio Massei, 
tesoureiro da Prefeitura e líder da 
oposição nas eleições de prefeito. 
E imaginem só pelo mesmo parti-
do que promovia o retorno de Ge-
túlio à Presidência da República! 
O que não faz a História com suas 
ironias: aquele suposto monstro, 
que odiei por anos seguidos, de-
pendia um tantinho, já agora, do 
meu apoio, bem como o do PTB 
sancarlense, para retornar ao 
Catete, nas eleições de outubro 
daquele ano...

Foi aí que, um mês antes do 
pleito, comunicaram-me que a 
comitiva de Vargas viria a São 
Carlos para realizar um comí-
cio na Praça Cel. Salles, a Ágora 
sancarlense, cenário de todos 
as grandes celebrações cívicas 
daquela cidade. E como o pre-
sidente e financiador do partido 
o advogado Durval Acioly, teria 
audiências no Fórum, pediu-me 
para hospedar o ilustre visitante 
em sua residência, fazendo-lhe 

sala até a hora do comício.
A caravana chegou no meio 

da tarde, com seus três carrões 
pretos amassados e os vidros 
quebrados, em razão das agres-
sões sofridas da parte dos estu-
dantes de Ribeirão Preto, que re-
pudiavam a candidatura Vargas. 
Esperei os membros da comitiva 
na bela casa do Acioly e fiquei 
confinado com o candidato, no 
escritório ricamente decorado, 
sempre com a inevitável presen-
ça do gigante de ébano, Gregório, 
que gostava de vestir-se de linho 
branco, trazendo à cintura para 
quem quisesse ver: a Mauser ale-
mã e o punhal de cabo de osso 
trabalhado. Getúlio, gordinho e 
de estrutura mediana, a sorrir o 
tempo todo, estampando na fi-
sionomia uma serenidade que 
parecia ser sua marca registra-
da, trocava ideias comigo sobre 
as principais tendências do elei-
torado sancarlense e as possibi-
lidades de o PTB eleger o futuro 
prefeito. Entre tragos de uma li-
monada geladíssima, e o fumaçar 
de um havana longo e despropor-
cional a seu físico meio atarraca-
do, estendia seus comentários ao 
estado da arte do Brasil de en-
tão. Conversa mansa, inteligente 
e sedutora, de quem cultivava a 
certeza de vir a conquistar o in-
terlocutor. E conseguiu, porque 
naquela tarde, passei de inimigo 
a fã de sua Excelência. Uma lição 
disso me ficou: quisesse alguém 
manter incólume sua má von-
tade para com o ex-ditador, não 
se aventurasse a com ele trocar 

ideias, sequer por cinco minutos!
Acompanhei-o, e a seus asses-

sores mais próximos ao comício 
das 17 horas, com a praça regor-
gitante de povo, e a presença de 
todos os líderes da oposição local, 
Acioly, Massei, vereadores e can-
didatos diversos. O discurso de 
Vargas, antológico no conteúdo e 
na eloquência, arrancava urros de 
entusiasmo da multidão. Ganhei 
duas alegrias naquele evento: 
uma, minha reconsideração so-
bre esse personagem da história 
do Brasil, que, quatro anos depois 
de ser eleito e ter governado o 
país, meteu uma bala no coração, 
para não deixar-se humilhar por 
generais inescrupulosos e minis-
tros oportunistas, e outra, ter ou-
vido sua referência de simpatia à 
minha candidatura, o que teve por 
efeito eleger-me, um mês depois 
para a Câmara Municipal. 

Assim conheci Getúlio, uma 
das mais enigmáticas figuras, 
entre as que passaram em minha 
vida. ■

Por Paulo Nathanael Pereira de Souza

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.

Uma questão de Idoneidade

* José Augusto Viana Neto
Presidente do CRECISP
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MOBILIDADE

Uma chance para Retomar a marcha

“No meio do caminho 
tinha uma pedra; 
tinha uma pedra 

no meio do caminho”. 
Bons tempos aqueles quando 

os obstáculos à mobilidade hu-
mana eram apenas os naturais 
e serviam até de inspiração aos 
grandes poetas. O caminho a que 
Drummond se referia em seu po-
ema era bem mais amplo e intan-
gível que as então bucólicas ruas 
de Itapira do Mato Dentro. Em 
alusão ao verso, hoje a pedra se 
converteria num destes conges-
tionamentos que se reproduzem 
em progressão geométrica pelos 
horários de pico, até no entorno 
das pracinhas de coreto das cida-
des do interior de Minas.

Vivemos o colapso da mobili-
dade urbana. O trânsito, cada vez 
mais lento, decorre desse aden-
samento crescente de pessoas e 
veículos. Reflete a falta de gestão 
integrada entre os entes políti-
cos, a escassez de planejamento 
urbanístico adequado, e a insufi-
ciência de investimento em vias, 
rodovias e transporte público.

Depois de dezessete anos de 
tramite e debates, a sociedade 
brasileira hoje tem razões para 
comemorar o advento da Lei 
12.587/2012, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Mobilidade Ur-
bana (PNMU). A medida que trou-
xe novos princípios e diretrizes, 
a fim de readequar e ordenar os 
ambientes de circulação compar-
tilhada, fomentando a elaboração 
de políticas públicas que respon-
dam de forma mais racional aos 
anseios coletivos na questão da 
mobilidade urbana.

A legislação propõe soluções 
que passam pela racionalização 
das distâncias entre a casa e o 
trabalho, restrição à circulação 
de veículos privados e incentivos 
ao uso de meios de transporte 
não motorizados. A medida afeta 
os municípios com população su-
perior a 20 mil habitantes, que, no 
espaço de três anos, sob a pena 
de ficar impedido de receber re-
cursos federais, deverão elaborar 
e colocar em vigor seus planos 
de mobilidade urbana integrados 
aos planos diretores e em per-
feita harmonia com a execução 
orçamentária de curto, médio e 
longo prazo. 

Além do enfrentamento da 
questão do transporte, ressalta-
se o avanço em termos ambien-

tais. Os efeitos negativos dos 
gargalos na mobilidade urbana 
repercutem não só no âmbito so-
cial, privando o exercício ordinário 
dos direitos fundamentais. Existe, 
também, na esfera econômica, 
atrasando a prosperidade por im-
posição de intrincados e excessi-
vos custos logísticos ao processo 
produtivo. Há que se lamentar 
ainda, as agressões ao meio am-
biente através do aumento da 
emissão de poluentes, explora-
ção desmesurada dos recursos 
naturais, radical transformação 
ou degradação do ecossistema, 
e consequente deterioração da 
qualidade de vida das pessoas.

Levantamento do Departa-
mento Nacional de Trânsito (De-
natran) realizado no ano passado 
mostrou que, em um período de 
10 anos, o Brasil evoluiu mais em 
número de veículos do que em 
crescimento populacional. Em 
2011 o Denatran registrou uma 
frota de 70,5 milhões de veículos 
- número 121% maior na compa-
ração com a frota em 2001 que 
era de 32 milhões de veículos. Ao 
mesmo tempo em que a popu-
lação brasileira cresceu 12% no 
período, a relação de veículos por 
habitante saltou de um para cada 
cinco indivíduos em 2001, para 
pouco mais de um veículo para 
cada três habitantes em 2011.. 

Talvez, pela primeira vez, 
tratou-se o transporte público 
como prioridade de pauta. Como 
premissas inéditas, podemos re-
lacionar ainda a ampliação dos 
poderes da administração para 
regulamentar a circulação de ve-
ículos de transporte individual, 
coletivo e de cargas; o reconhe-
cimento formal da prioridade ao 
transporte público sobre o priva-
do; a permissão para implantação 
do pedágio urbano; e mudanças 
radicais na licitação e contrata-
ção dos serviços de transporte 
público. 

Dentre todos os avanços apon-
tados, destaca-se a ampliação 
dos direitos do cidadão-usuário 
do sistema de transporte público, 
que, a partir da implantação do 
novo modelo, passa a ser o po-
tencial beneficiário de todos os 
ganhos tecnológicos, de gestão e 
incidentais provenientes da dele-
gação do serviço, além de ter am-
pliado consideravelmente o seu 
direito a informação diretamente 
nos pontos de embarque.

No Estado de São Paulo, o Tri-
bunal de Contas tem atuado de 
forma eficaz nessa questão e não 
demorou a assumir o protagonis-
mo de multiplicador desta tarefa 
cívica. Primeiro, ao propagar a 
nova lei e estimular as lideranças 
políticas dos municípios paulistas 
a conhecerem melhor o tema e 
anteciparem marcos para ela-
boração e aprovação da política 
de mobilidade urbana. Em uma 
segunda frente, tem promovido 
o apoio consultivo, ao destacar 
e disponibilizar agentes qualifi-
cados para instruir os gestores 
públicos. E, por fim, o Tribunal de 
Contas ainda prevê uma atuação 
coercitiva, por meio de advertên-

cias formais sobre a necessidade 
de observância rigorosa da nova 
lei nos processos que tenham por 
objeto a análise jurídico-contábil 
de documentos ou procedimen-
tos administrativos vinculados à 
questão da mobilidade urbana. 

Pois é deste engajamento 
pleno dos cidadãos que a Nação 
precisa para fazer valer esta lei. 
Afinal, o homem destruiu monta-
nhas, rios e florestas para impor 
a simetria monótona de sua esté-
tica arquitetônica. Sentia-se de-
safiado pelos obstáculos de uma 
natureza exuberante. Precisava 
domá-la com a artificialidade 
dos ângulos retos. Para tanto, foi 
criando quinas, esquinas, domí-

nios, níveis, pavimentos, degraus, 
arestas, vielas, sentidos, becos 
e trilhas. Foi-se abrindo vias de 
circulação frenética que exigiam 
a mobilidade mecânica em pés 
de borracha, para nexo dos quais 
se foi pavimentando caminhos em 
todas as direções. 

Os caminhos já não nos tra-
zem e nem levam a lugar algum.  
Portanto, é hora de colocar ordem 
neste caos tenso e neurótico que 
compõe o emaranhado difuso dos 
ambientes urbanos.  Precisamos 
reinventar nossos caminhos. ■

Por:  Dimas Eduardo Ramalho*

Dimas Eduardo Ramalho
Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo.



| 9 |

JORNAL DO INTERIOR
Novembro de 2012

NA vida Chama e você 
não escuta

Entre ouvir aquilo 
que realmente nos interessa e 
aquilo que nos agrada, a pre-
ferência recai sobre o que nos 
agrada. Nada a contestar se 
realmente tudo que nos agrada 
pudesse realmente nos interes-
sar em termos de vida. Talvez 
o que nos interessa seja desa-
gradável de início, mas pode 
gerar resultados agradáveis no 
futuro. Desta maneira vamos 
pelo prazer evitando a dor e não 
permitindo que nossa motiva-
ção por necessidade ou paixão 
encontre espaço para atuar.

Tem gente que está em noi-
tada, o sono chega, avisa que o 
corpo não aguenta mais e quer 
dormir, mas a pessoa insis-
te e continua na contramão do 
corpo; tem gente que já comeu 
mais do que devia; tem gente 
que precisa caminhar um pouco 
e continua sentada; tem gente 
que precisa de um regimezinho 
e continua a engordar; tem gen-
te que precisa parar de fumar 
e continua fumando; tem gen-
te que quer um milagre em sua 
vida e continua não tendo fé em 
nada.

Sempre recebemos sinais da 
vida, ela nos envia estes sinais 

todos os dias, a todos os mo-
mentos, mas preferimos confiar 
em nossa interpretação, do que 
em algo que se está torcendo 
para dar certo nas coisas que 
fazemos. A vida chama e você 
não escuta, faz isto através de 
coincidências, acasos e surpre-
sas, com uma dose de alerta, 
mas o sussurro da vida parece 
fraco perto da falação que está 
em sua cabeça. Estes sinais 
podem atravessar sua frente 
a todo instante e mesmo as-
sim tem gente que se acha de-
samparada quando na verdade 
está hipnotizada pela rotina do 
dia após dia. A partir de agora, 

preste mais atenção aos sinais 
da vida quando ela chamar, eles 
são o mapa que tanto procura-
mos para nossos momentos de 
incerteza e podem estar até no 
sorriso de uma criança que cru-
za seu caminho,  acredite que os 
símbolos do divino estão à sua 
volta. ■

Dentre as milhares – mi-
lhares sim -  de experi-
ências vividas quando 

funcionária de carreira da Prefei-
tura Municipal de Rio Claro, dis-
tante  172 km da Capital do Estado 
-  e com licença  a melhor cidade 
do mundo- ,  as vividas quando Di-
retora de Educação, Cultura, Es-
portes e Turismo foram riquíssi-
mas. Eu disse Diretora porque na 
estrutura da Prefeitura naquele 
tempo  ainda não tinha Secretaria, 
que era indicada para municípios 
com mais de 200 mil habitantes. 
Posteriormente essa recomen-
dação  deixou de ser considerada 
por  decisão política, legislação e 
outros fatores.

Mas voltando às experiências 
e porque não fui jantar com o Rei, 
assistindo recentemente no Ibi-
rapuera o mega show do Roberto 
Carlos, junto com meu filho Ben-
Hur, um espetáculo impar, ouvi 
dele: “mãe quando assisti pela 
primeira vez, o show dele, eu era 
menino”. Foi então que me repor-

tei ao passado e me lembrei do 
período que mais ousei na minha 
vida. Décadas de sessenta, se-
tenta e até oitenta, pois estive no 
serviço público municipal de 1954 
a 1986

Num período conturbado na 
política  brasileira,  em pleno re-
gime militar, com a revolução 
cultural  dos anos 60 invadindo 
o Brasil, desencadeada na Ingla-
terra   em especial pelos Beatles, 
como responsável pelas áre-
as também e principalmente da 
educação e da cultura do municí-
pio, buscava dentro do equilíbrio 
necessário para a segurança da 
comunidade, oferecer respostas 
para os conscientes da transfor-
mação e principalmente para os 
jovens rioclarenses, em grande 
número pela extraordinária es-
trutura educacional da cidade, in-
clusive da UNESP.

E naturalmente as respostas, 
como quase sempre, vêm pe-
las expressões culturais: teatro, 
música, cinema, poesias e tantos 

outros. E naquele tempo não era 
diferente e as expressões que so-
breviveram à censura me ajuda-
ram muito nessas respostas.

Como graças a Deus, com os 
prefeitos com os quais trabalhei 
– menos um -, sempre mereci 
deles a mais absoluta confiança, 
embora muitos se assustassem 
com minhas propostas, pude de-
senvolver na área cultural uma 
extensa programação que natu-
ralmente nesse artigo não terei 
espaço para falar de todas. Mas 
lembro com orgulho e gratidão, 
na música, ter contado com Chico 
Buarque, Caetano Veloso (antes 
do exílio), Elis Regina, Jair Ro-
drigues, Edu Lobo, Wanderleia e 
tantos outros que nem me lembro 
agora. E sempre após o espetá-
culo nos reuníamos para jantar, 
sempre oferecido por um restau-
rante que ficava feliz de receber 
gente famosa, causando até certo 
desconforto porque muitos que-
riam participar.

Mas me lembro com muita 

Não fui jantar com o Rei

emoção, de um rapazinho de ca-
belos longos, incrivelmente tími-
do, roupas avançadas, cantan-
do músicas não tão românticas 
como canta hoje e cantou ao lon-
go da sua incrível trajetória, que 
após a apresentação ao me des-
pedir dele disse: “a senhora não 
vai jantar conosco?”.

 E eu que tinha os outros filhos 
em casa esperando e já com sau-
dades deles, expliquei e respondi 
ao REI ROBERTO CARLOS: 

“--- Fica para outra vez”. ■

Converter o bafômetro e 
o exame de sangue em 
direitos dos motoristas 

para comprovar que não esta-
vam dirigindo alcoolizados é um 
dos principais aspectos e efeitos 
jurídicos práticos do projeto de 
lei, já aprovado na Câmara e que 
deverá ser votado este mês de 
setembro no Senado, que estabe-
lece outros meios de prova para a 
embriaguez, como depoimentos e 
testemunhos de terceiros, inclu-
sive policiais. O mesmo princípio, 
aliás, foi aprovado em abril último 
e incluído no anteprojeto do novo 
Código Penal, pela comissão de 
juristas encarregada da discus-
são de seu conteúdo.

O governo tenta aprovar o pro-

Direito ao B a f ô m e t r o
jeto, aparentemente redundante 
ao código, apenas com o intuito de 
apressar a mudança da chamada 
Lei Seca, pois a ingestão de álcool 
é considerada uma das principais 
causas de acidentes de trânsito, 
que vêm aumentando no País. 
De 1996 a 2010, mataram 518,5 
mil pessoas no Brasil. O número 
mais elevado de óbitos ocorreu 
em 2010, com 40.989 vítimas.

Por que o bafômetro e o exa-
me de sangue, instrumentos da 
lei atual a serviço da autoridade 
para comprovar a embriaguez, 
transformam-se em direitos do 
cidadão no contexto do projeto e 
do novo Código Penal? Porque es-
tabelecem provas incontestáveis, 
capazes de se contrapor a uma 
eventual arbitrariedade de poli-
ciais e ao falso testemunho.

Assim, ao contrário do que 
ocorre atualmente, quando nu-
merosas pessoas, amparadas na 
lei vigente, recusam-se a fazer o 
teste do bafômetro ou o exame 
de sangue, exercitando o direito 

de não produzir provas contra si, 
é provável que muitos motoristas 
passem a optar por esses expe-
dientes para provar sua inocên-
cia. Sem dúvida, um avanço.

O projeto de lei e o princípio 
incluído no anteprojeto do novo 
Código Penal estabelecem parâ-
metros mais claros para a atua-
ção da Justiça, que poderá avaliar 
com clareza as provas testemu-
nhais e, quando for o caso, a con-
traprova, a favor dos acusados, do 
bafômetro ou do exame de san-
gue. É preciso lembrar sempre 
que os juízes não criam ou fazem 
interpretações subjetivas das 
leis, mas sim buscam cumprir 
com a maior precisão possível o 
que elas determinam.

Nesse sentido, foram descabi-
das as críticas à decisão do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), no 
início do ano, que referendou o 
teste do bafômetro e o exame de 
sangue como únicos meios acei-
tos como prova de embriaguez 
para fundamentar a abertura de 

Por: Cláudio dell’Orto*

* Cláudio dell’Orto
Desembargador, é o presidente da 

Amaerj (Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro).

ação penal contra quem for fla-
grado dirigindo embriagado. O 
julgamento, por mais que possa 
ter dificultado a sanção criminal 
dos transgressores, apenas rati-
ficou o que determina a lei. Hoje, 
quando motoristas com evidên-
cia de embriaguez recusam-se a 
fazer as provas, sujeitam-se às 
sanções administrativas.

Assim, os novos instrumentos 
legais sobre o tema parecem bas-
tante adequados, à medida que 
permitem gama mais ampla de 
provas e, ao mesmo tempo, trans-
formam o bafômetro e o exame de 
sangue em guardiões dos direitos 
dos motoristas. O melhor de tudo 
isso seria a efetiva redução das 
mortes no trânsito, um flagelo 
contra o qual também deveria ser 
feita sistemática e eficaz campa-
nha educativa. ■

ARTIGOS

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

Por: Cesar Romão*

A vida Chama e você não escuta

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br
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ORLÂNDIA
Projeto Vitoria mostra 
o papel da sociedade

U m dos principais pro-
gramas de acessibili-
dade, na iniciativa pri-

vada, foi mostrada em Orlândia, 
que recebeu a Caravana da In-
clusão, acessibilidade e cidada-
nia.

O “Projeto Vitória”, idealiza-
do por Gleide Aparecida da Sil-
va, mãe da Vitória, uma criança 
com deficiência, que, através de 
sua diferença promoveu a vinda 
de outros iguais para um perfei-
to projeto de inclusão.

“Quando um município cum-
pre com sua obrigação, comple-
mentar à do Estado nos senti-
mos alegres e realizados”, diz a 
Dra. Linamara Rizzo Battistella, 
criadora da Caravana que já 
percorreu praticamente 30 regi-
ões do Estado de São Paulo.

A prefeita eleita, Flávia Men-
des Gomes, advogada e atual 
vice-prefeita do município, afir-

´

mou que “Orlândia fará a sua 
parte” na igualdade dos direitos 
e no apoio à essas iniciativas 
privadas que mostram a força 
da sociedade.

A mensagem do projeto Vitó-
ria foi aplaudida e chamou à re-
flexão. “As crianças não nascem 
com preconceitos. A sociedade 
é que faz o preconceito. Pode-
mos mudar isso”. 

Vereadores eleitos de vários 
municípios presentes confirma-
ram que vão incentivar a cria-
ção de conselhos municipais e 
as secretarias municipais dos 
direitos das pessoas com defi-
ciência. 

Sem condições de participar 
dessa caravana em Orlândia por 
problemas de saúde, o secre-
tário adjunto, representado por 
Carlos Cruz, Marco Pelegrini  
mostrou-se feliz com os resul-
tados que já atingem os eleitos. 

Prefeita eleita Flávia Mendes Gomes 
reafirma o compromisso com a 

inclusão e a quebra de 
barreiras arquitetônicas 

em Orlândia.

Mesa de abertura: Gleide Aparecida da Silva, vereador Juliano Cesar,  vereador 
Roberto Bruno, Vera Lúcia Bruno, Carlos Cruz, Sebastião Misiara, vereador Edson 
Rodrigues Vieira, vereador Luiz Carlos Vilarin, vereador Guilherme Ducatti Vieira.

O vereador 
eleito de 
Bebedouro, 
Juliano César 
Rodrigues, 
aderiu à 
causa da 
acessibilidade 
e recebeu a 
“Cartilha do 
Vereador” 
com leis 
específicas 
para a 
inclusão.

Vereador 
Roberto Bruno, de 
Pirassununga, 
apresentou o  pedido 
do  município para 
sediar uma  
Caravana, na 
edição 2013. 
Elogiou o 
paradesporto 
incentivado pelo 
governo paulista.

Participantes em Orlândia, entre representantes da 
sociedade  civil, da educação, do esporte, entidades, 
vereadores e prefeitos.

Luiz Mário Machado, diretor de eventos da Uvesp 
e as representantes das entidades de inclusão de 

Orlândia.

Vale aqui a frase de Leonardo Reis. “Todos somos iguais, 
apenas temos dificuldades diferentes, e a melhor maneira 

de superá-las é com alegria e humor”.

Carlos Cruz destaca o paradesporto. 
Em São Paulo participaram 1.300 

atletas, representando 25 estados. 
“Todos estão se preparando para as 

Paralimpíadas de 2016 no Rio.

Gabriela Saches organiza o desfile de modas 
inclusivo. Muita expectativa e aplausos 

para esse novo quadro da Caravana.

Presidente da Uvesp com os vereadores Edson Rodri-
gues Vieira, Guilherme Ducatti Vieira, Leoncio Michel, 
Beia, Roberto Bruno e Juliano César.

 Carlos Cruz, Luis Mário Machado, Flávia Mendes 
Gomes (prefeita eleita) e Ediclelson Oliveira, 

presidente da Associação Comercial de Orlândia, 
que apoiou o evento e distribuiu 

informativos no comércio.

Presença de professoras estimulou o debate, pois ainda 
é pequeno o número de acesso de alunos com deficiên-
cia na rede escolar.

“Precisamos cada vez mais ga-
nhar adeptos para a causa da 
inclusão”, disse.

O prefeito Rodolfo Tardelli 
Meireles foi representado pela 
secretária da Educação, Vera 
Lúcia Bruno. Vereador Edson 
Rodrigues Vieira representou a 

Câmara Municipal de Orlândia.

RENOVAÇÃO TOTAL
Em Orlândia, a Câmara Mu-

nicipal foi totalmente renovada. 
Treze novos vereadores assu-
mem o Poder Legislativo a par-
tir de janeiro. ■
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“Uma caravana como 
essa, que mostra 
a direção para que 

a sociedade seja mais inclusiva 
é um ato nobre do Governo do 
Estado, que devemos aplaudir”. 
Foi o desabafo do professor Hé-
lio Araújo, da Igreja Presbite-
riana, há anos à frente da Santa 
Casa de Paraguaçu, durante a 
Caravana da Inclusão, Acessibi-
lidade e Cidadania, realizada dia 
10 em Paraguaçu Paulista.

Prefeitos e vereadores elei-
tos receberam a informação de 
que até 2014, todo o transporte 
público deverá contar com aces-
sibilidade e, unanimemente, 
solicitaram apoio à secretária 
Linamara Rizzo Battistella para 
orientações de como proceder.

“Somos símbolos da espe-
rança e não podemos decep-
cionar as nossas comunidades 
e esse apoio do governador 
Geraldo Alckmin em  trazer até 
nossas regiões as informações 
sobre programas, projetos e 
produtos do Governo, é indis-
pensável para que se devolva a 

confiança em nós depositada, 
em obras e ações”, afirmou Ri-
cardo Pinheiro, prefeito eleito de 
Assis.

Os prefeitos presentes e os 
vereadores acompanharam com 
atenção as palestras e informa-
ções, na caravana promovida 
pela Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e União 
de Vereadores do Estado de São 
Paulo.

A caravana foi realizada em 
Paraguaçu Paulista por solici-
tação do presidente da Câma-
ra, Rodrigo Garms, diretor da 
Uvesp, que recebeu represen-
tantes de vinte e três municípios 
da região.

Os presidentes da UNIVVAP 
– União dos Vereadores do Vale 
do Paranapema, entidade que 
congrega 22 municípios, Célio 
Diniz, presidente da Câmara de 
Assis, e Lucas Pocay, presiden-
te da União dos Vereadores do 
Baixo Paranapanema (21 muni-
cípios), participaram do evento 
e elogiaram a cartilha “O Verea-
dor e a Inclusão, Acessibilidade 

AÇÕES INCLUSIVAS 
são reconhecidas em 

PARAGUAÇU PAULISTA

Ricardo Pinheiro, prefeito eleito de Assis, recebe de Ma-
rinalva Cruz o curso de empreendedorismo organizado 
pelo Banco do Povo.

e Cidadania”, que oferece leis 
para atender à população de 
pessoas com deficiência, que 
chega a 15% do estado de São 
Paulo.

  Rodrigo Garms, o responsá-
vel pela caravana e pela divul-
gação na região, acompanhou 
o diretor de eventos da Uvesp, 
Luis Mário Machado, nas visitas 
aos novos vereadores da região. 
“Houve aceitação acima da ex-
pectativa”, disse Luis Mário Ma-
chado.

Maria Ângela Queiróz, dire-

tora do Departamento Muni-
cipal de Assistência Social re-
presentou o prefeito municipal, 
Ediney Queiróz.

Estiveram representados os 
municípios de Paraguaçu Pau-
lista, Marília, Assis, Palmital, 
Borá, Ipaussú, Vera Cruz, Itú, 
Bebedouro, Ourinhos, San-
ta Cruz do Rio Pardo, Londri-
na (PR), Presidente Prudente, 
Quatá, Regente Feijó, Maracaí, 
Garça, Guarulhos, Itapetinin-
ga, Avaré, Charqueada, Bauru e 
Jaú. ■

Participantes 
com deficiência 

responderam 
pesquisa e 

participaram 
ativamente dos 

debates.

João Morais, (Regente Feijó), Ronaldo Vieira (Maracaí), Luiz 
Fernando de Oliveira (Maracaí), João Vitor (Regente Feijó), 
Ivan Costa (Paraguaçu Paulista), participaram da caravana 
representando entidades dos seus municípios.

Kátia Euzébio e Vilma Bertho, vereadoras eleitas de 
Paraguaçu Paulista, tornam-se representantes 

da inclusão na Câmara Municipal.

Dr. Wanderley Garms, Rodrigo Garms, presidente da Câmara 
de Paraguaçu, Carlos Cruz, assessor da Secretaria e Célio 

Diniz, presidente da Câmara Municipal de Assis e presidente 
da União dos Vereadores do Vale do Paranapanema.

Prefeito eleito 
de Vera Cruz, 
Fernando 
Garcia Simon
participou da 
Caravana e 
elogiou a ação 
da Secretaria.

Professor Hélio Araújo elogia 
Governo do Estado por levar 
programas sociais ao encontro 
da sociedade e agentes públicos 
no interior.

Vereador Lucas Pocay, de Ourinhos, e presidente da 
Associação dos Vereadores do Baixo Paranapanema, 

Sebastião Misiara, presidente da Uvesp, Vereador Colin de 
Ipaussu, Murilo Costa Sala, também vereador eleito em 

Santa Cruz do Rio Pardo.

Robson Dorley , vereador 
eleito de Borá

José Rouqui, vereador 
eleito de Palmital

Erival Marques Júnior, 
cadeirante e vereador 

eleito de Quatá

EVENTOS
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           PERFIL DOS PREFEITOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Associação Transparên-

cia Municipal está reali-
zando, pela segunda vez, 

um estudo sobre o perfil dos Ve-
readores do Estado de São Paulo 
a partir de informações obtidas 
junto ao cadastro elaborado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral – e 
disponibilizado em meio eletrôni-
co – o que faz com que os dados 
contemplem o universo dos Pre-
feitos eleitos. 

Muito embora as informações 
disponíveis se refiram exclusiva-
mente às características dos Pre-
feitos, através dos dados proces-
sados é possível conhecer, com 
grande nível de detalhamento, 
quem é o Prefeito do Estado, o 
que facilita o trabalho dos estu-
diosos sobre o tema. 

O desenho do perfil do Prefei-
to, a partir de algumas de suas 
características – sexo, idade, ocu-
pação e partido político – é impor-
tante para que se conheça quem 
é o chefe do executivo municipal, 
um dos agentes políticos que está 
mais próximo da população e que, 
portanto, está melhor informado 
das necessidades das suas co-
munidades. 

Em 2012 foram realizadas 
eleições municipais no Estado, 
tendo sido eleitos 17 Prefeitos. O 
Estado concentra 7,49% dos Mu-
nicípios do país. 

No Brasil foram eleitos Pre-
feitos em 2012 num total de 5.568 
Municípios. Em 2008 foram elei-
tos 5.563 Prefeitos, registrando-
se um acréscimo de 5 novos Mu-

nicípios: 1 no Pará; 2 em Santa 
Catarina; 1 no Rio Grande do Sul; 
e 1 no Mato Grosso do Sul.

As características do perfil 
As variáveis utilizadas foram 

estruturadas da seguinte forma: 
■ Sexo - se masculino ou femi-

nino 
■ Idade - caracterizada segun-

do nove diferentes grupos: 
até 18 anos 
de 18 a 20 anos
de 21 a 24 anos
de 25 a 34 anos 
de 35 a 44 anos 
de 45 a 59 anos 
de 60 a 69 anos 
de 70 a 79 anos 
com 80 anos ou mais 
■ Ocupação - utilizando-se 

a informação correspondente à 
declaração feita pelo Vereador 
ao preencher a ficha de inscrição 
como candidato, mantendo-se o 
máximo de detalhe.

■ Partido Político - conside-
rando-se a filiação partidária do 
Vereador eleito e não a coligação 
partidária 

O grau de instrução
O grau de instrução não foi 

disponibilizado para os eleitos. 
Foi efetuado um questionamento 
a respeito e a resposta obtida foi:

 
“Considerando que todas as 

informações de eleição, são de-
finidas por resoluções, faremos 
a anotação desta observação 
para que seja apreciada em reu-
nião de avaliação do pleito que 

será realizada em novembro.”

Os dados processados pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral tiveram 
de ser ajustados pela Associação 
Transparência Municipal, vez que 
o número de Prefeitos registrados 
como eleitos era de 5.608. Isto se 
deveu ao fato de que ainda esta-
vam sendo processados os dados 
dos 50 candidatos onde houve se-
gundo turno e não computados os 
dados de 10 outros Municípios, dos 
quais em três deles não se concre-
tizou a eleição devido à impugna-
ção de todos os candidatos.

O Sexo dos Prefeitos
No pleito de 2012 nada menos 

que 88,99% dos Prefeitos eleitos 
no Estado são do sexo masculino 
e 10,85% do sexo feminino, sen-
do 0,16% sem informação . No 
conjunto dos Prefeitos eleitos no 
Brasil os do sexo masculino são 
87,84%; do feminino são 11,98% e 
0,18% sem informação.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Prefeitos eleitos em 
relação ao número de candidatos 
segundo o sexo, verifica-se que a 

proporção dos candidatos do sexo 
feminino obteve 1,28 vezes menos 
sucesso que os candidatos do sexo 
masculino.

A Idade dos Prefeitos
A variável idade pode dar uma 

idéia da experiência de vida do 
Prefeito e ser determinante na sua 
escolha pela comunidade. 

No pleito de 2012 a maior par-
te dos Prefeitos eleitos no Estado 
está no grupo de idade entre 45 a 
59 anos (55,19%), seguindo-se em 
importância o grupo de idade entre 
35 e 44 anos (21,09%). Os Prefei-
tos com idade entre 60 e 69 anos 
representam 11,63% do total, en-
quanto que aqueles que possuem 
entre 25 e 34 anos representam 
9,15% do total. As idades extremas 
apresentam as mais baixas parti-
cipações. Para o conjunto dos Pre-
feitos do Brasil os grupos de ida-
des seguem a mesma ordem.

Entretanto é interessante ob-
servar que estas participações 
são influenciadas pela amplitude 
dos grupos de idade. Neste caso 
aquele com população entre 35 
a 44 anos possui uma relação de 

Por: François E. J. de Bremaeker
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2,1090/ano, contra uma relação de 
3,6793/ano para o grupo de idade 
de 45 a 59 anos.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Prefeitos eleitos em 
relação ao número de candidatos 
segundo o grupo de idades, veri-
fica-se que o índice de sucesso é 
maior para aqueles que possuem 
80 ou mais anos, vindo em seguida 
os grupos de idade de 25 a 34 anos 
e de 45 a 59 anos.

Ocupação dos Prefeitos
Segundo o cadastro do Tribunal 

Superior Eleitoral, a partir das res-
postas dos Prefeitos, foi possível 
identificar 101 diferentes tipos de 
ocupação no Estado, além da cate-
goria “outras”. 

Interessante observar que as 
16 ocupações que apresentaram 
mais de 1% do total de casos no 

Estado totalizaram 78,95% do to-
tal de respostas, sendo que a de 
“Prefeitos” e de “empresários” fo-
ram as únicas que apresentaram 
mais de 10% dos casos. Em segui-
da destacam-se os “advogados” 
e “agricultores”. No conjunto dos 
Prefeitos do Brasil a ocupação que 
aparece em primeiro lugar é a dos 
“Prefeitos”, seguida pela dos “em-
presários”.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Prefeitos eleitos no 
Estado em relação ao número de 
candidatos segundo as ocupações 
melhor colocadas, verifica-se que 
o índice de sucesso é maior para 
os “contadores”, seguindo-se em 
importância os “Prefeitos” (reelei-
ção), “servidores públicos estadu-
ais”, “agricultores”, “produtores 
agropecuários” e “aposentados 
(não servidores públicos)”.

O Partido Político dos Prefeitos
Dos 29 partidos políticos que 

apresentaram candidatos, 22 de-
les tiveram Prefeitos eleitos. Os 5 
partidos políticos que mais elege-
ram Prefeitos no Estado em 2012, 
conseguiram ocupar dois terços 
das vagas: 66,05% deles, totalizan-
do 426 cargos. São eles o PSDB, 
PMDB, PT, PTB e DEM. No Brasil 
os partidos que mais elegeram 
Prefeitos foram: PMDB, PSDB, PT, 
PSD e PP.

O partido político que obteve 
melhor índice de sucesso em rela-
ção ao número de candidatos apre-
sentados foi o PSDB. Seguem em 
importância o PR, PP, PP,PMDB e 
DEM. ■
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CONSULTORIA

Com o levantamento da 
ABCOP que, além do 
número de votos, mede 

o percentual deles em relação 
ao total de votos válidos que o 
município obteve, “é possível 
medir a representatividade do 
político em relação a seu muni-
cípio e, de acordo com o tama-
nho da cidade, de toda a região 
que a envolve”, explica o Con-
sultor em Marketing Político e 
responsável pela pesquisa, Caio 
Manhanelli.

Ainda de acordo com Manha-
nelli, para refletir o exato peso 
da representatividade “é preci-
so avaliar outros fatores, como 
a votação nominal e o perfil do 
candidato, entre outras qualida-
des de relevância para a popula-
ção do município, para compre-
ender o alcance da liderança do 
político”.

Em diferentes cantos do es-
tado, várias foram as surpresas 
nos resultados das eleições. 
O Jornal do Interior, junto de 
Manhanelli, analisou cada me-
sorregião do estado destacando 
fortes candidatos com perfil de 
liderança regional.

Araçatuba

Composta pelas microrre-
giões de Andradina, da própria 
Araçatuba e de Birigui, a mesor-
região araçatubense, localizada 
ao noroeste do estado, teve em 
2012, 2.554 candidatos. 

Chamou a atenção, o número 
de candidatos com alto percen-
tual de votação na mesorregião 
de Birigui: dos 20 primeiros, 14 
pertencem a essa microrregião, 
que teve Cida Deolim (PSDB) 
como a mais bem votada pro-
porcionalmente (12,26%), ao 
conseguir293 em Luiziânia, ci-
dade que possui 4.218 eleitores.

Outro destaque fica para 
o penapolense Caíque Rossi 
(PSD), que alcançou a segunda 
posição na região ao ter 11,48% 
com expressivos 3.770 votos. 
Penápolis tem 45.208 eleitores. 
“Neste caso é possível ver em 
Caíque um potencial regional 
maior que o de Cida ou de candi-
datos eleitos em Araçatuba; só 
a votação dele supera os votos 
válidos para vereador em Lui-
ziânia, e mesmo tendo menos 
votos nominais que o mais bem 
votado de Araçatuba, proporcio-
nalmente ele tem mais presen-
ça política em sua cidade, que é 
relativamente grande para a re-
gião”, explica Manhanelli.

Araraquara

Na região central do estado, 
a mesorregião de Araraquara 
compreende as microrregiões 
da própria Araraquara e de São 
Carlos. Nas eleições de 7 de ou-
tubro, 2.502 se candidataram às 
câmaras municipais da região 
e Dr. Marcel (PSDB) marcou 
12,69% com os 4.051 votos na 
cidade de Ibitinga, cidade com 
41.301 eleitores cadastrados. 
Manhanelli analisa. “Na região 
de Araraquara é indiscutível que 
o Dr. Marcel tem tudo para ser 
um líder representativo, sua vo-
tação nominal foi de 1500 votos 
a menos que o melhor votado 
em São Carlos, que é uma cida-
de de quase 170 mil eleitores”.

Assis

A mesorregião de Assis, que 
além da microrregião assisen-
se, também engloba a de Ouri-
nhos, fica localizada no sudoes-
te do estado e teve nesse ano, 
2.437 candidatos a vereador. 
Edmelson (PSD) foi o mais bem 
votado proporcionalmente, com 
9,68% em Espírito Santo do Tur-
vo, referente a 277 votos.

Os segundo e terceiro colo-
cados tiveram percentual pró-
ximo, em Bernardino de Cam-
pos, Rodrigo da Farmácia Rato 
(PSDB) teve 621 votos (9,44%) 
e em Timburi, Romualdo (PTB) 
teve 204 votos (9,41%). “Embora 
os percentuais sejam altos, to-
dos os primeiros colocados vêm 
de pequenos colégios eleitorais. 
A chance de obterem destaque 
regional é menor, em muitos 
casos, o potencial desses verea-
dores se mantém restrito à suas 
cidades”, analisa Manhanelli.

Bauru

As microrregiões de Avaré, 
Bauru, Botucatu, Jaú e Lins for-
mam a mesorregião de Bauru, 
situada no coração do estado, 

Ao sudoeste paulista, fica 
localizada a mesorregião de 
Itapetininga, que compreende 
as microrregiões de Capão Bo-
nito, da própria Itapetininga, de 
Itapeva e de Tatuí. A região teve 
nas últimas eleições, 2.921 can-
didatos a vereador.

Ao contrário de Campinas, 
o índice numérico de votos dos 
primeiros colocados foi baixo. 
Embora Joaquim Barros (PT) 
de Ribeirão Branco, que foi o 
líder do ranking na região com 
10,86% (conseguidos com 1.187 
votos) e da segunda colocada, 
Ivanete Migliani (PPS), que con-
seguiu com 1.605 votos, 10,44% 
da votação de Laranjal Paulista, 
dos 20 primeiros, além deles 
apenas mais uma, Dona Lena 
Voluntária da Saúde (PSDB) de 
Taquarituba, conseguiu ultra-
passar a marca dos 1.000 votos.

“Nessa mesorregião as cida-
des em que despontam líderes 
municipais com grande adesão 
em sua votação proporcional, 
não superam a marca de 25 
mil eleitores, sendo difícil uma 
projeção tão logo desses políti-
cos em nível regional”, comenta 
Manhanelli.

Litoral Sul Paulista

O Litoral Sul Paulista, com-
posto pelas microrregiões de 
Itanhaém e de Registro, é uma 
das regiões menos populosas do 
estado e teve também um baixo 
índice de candidatos: 2.221. 

Apesar disso, algumas cida-
des como Itaoca se destacam 
pelo alto número de vereado-
res com bom índice percentual 
de votos: 12 vereadores tiveram 
mais de 4%, segundo Manha-
nelli, “a baixa quantidade de 
candidatos acabou levando a ín-
dices mais altos”.

O mais bem votado foi Nei 
do Hospital (PSDB), com 9,74%, 
o equivalente a 1.651 votos ob-
tidos em Cajati. Os segundo 
e terceiros são justamente de 
Itaoca:NildoAbeinha (PSD) e 
Pedrinho Caetano (PDT), que 
conseguiram 182 (7,40%) e 169 
(6,87%).

Macro Metropolitana Paulista

ABCOP divulga ranking dos   v er eador es    mais bem votados no Estado
A Associação Brasileira dos Consultores Políticos (ABCOP) fez 

um levantamento que avaliou a proporcionalidade dos votos que os 
vereadores paulistas tiveram em seus municípios, dividindo-os em 
meso e microrregião. 

e que teve 5.137 candidatos em 
2012. Carlinho do Carmo (PSDB) 
de Bofete, foi o vereador mais 
bem votado proporcionalmente, 
com 655 votos, o corresponden-
te a 10,82% dos votos válidos.

Douglas Pedroso (PTB) de 
Dois Córregos, foi o segundo 
mais votado, com 10,74% dos 
votos da cidade, que contabi-
lizaram 1.474 votos na cidade, 
que é duas vezes maior que 
Bofete. Porém Manhanelli ain-
da chama a atenção para outro 
fator.“É preciso ter sensibilida-
de ao analisar os dados. De fato, 
a representatividade regional 
de Douglas tem um potencial 
maior, porém há diversos fa-
tores que, apenas um estudo 
qualitativo poderá traçar, pois 
se for analisar apenas por es-
ses dados, na região teríamos 
maior representatividade no 
Roy Nelson (PR) de Lins (27º co-
locado da lista da  mesorregião), 
que tem uma votação expressi-
va (2.857 votos) em uma cidade 
muito maior que as outras. Tem 
de se analisar tudo”, conclui.

Campinas

Uma das mais populosas re-
giões do interior é a mesorre-
gião de Campinas, que integra 
as microrregiões de Amparo, 
Mogi Mirim, Pirassununga, São 
João da Boa Vista, além da pró-
pria Campinas. A região teve 
7.755 candidatos a vereador 
nessas eleições.

Professora Bernadete (PV), 
teve 2.546 votos, o que corres-
ponde a 12,22% da votação de 
Socorro, seguida de Rafá do Gás 
(PT) com 824 votos (11,70%) em 
São Sebastião da Grama e Rei-
naldo do PPA (PSL) de São José 
do Rio Pardo, que com 3.371 vo-
tos, conseguiu 11,08%.

“A região campineira é mui-
to populosa, por isso acabamos 
notando vários candidatos com 
um número grande de votos. 
Para se ter uma ideia, dos 20 
primeiros, 12 têm mais de 1.000 
votos. Nesses casos, se mostra 
ainda mais necessária uma aná-
lise qualitativa para ver poten-
cial regional, mas de fato dentro 
de suas cidades, eles têm uma 
grande representatividade”, 
analisa Manhanelli.

Itapetininga
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ABCOP divulga ranking dos   v er eador es    mais bem votados no Estado
Sem dúvida, a maior e mais 

populosa das mesorregiões do 
Brasil é a região Metropolitana 
de São Paulo, que é composta 
de outras, igualmente populo-
sas microrregiões, como a de 
Franco da Rocha, de Guarulhos, 
de Itapecerica da Serra, de Mogi 
das Cruzes, de Osasco, de San-
tos e a da capital, São Paulo. 
Como não poderia ser diferente, 
é a região com o maior número 
de candidatos em 2012: 14.355, 
mais que o dobro da segunda 
região mais populosa.

Segundo Manhanelli, “por 
ser a região com maior núme-
ro de candidatos, naturalmente 
o número de votos dissipou-se 
mais do que em outras regiões”. 
Isso torna-se nítido ao ver que o 
candidato mais bem votado per-
centualmente, Ney Santos (PSC) 
obteve com seus 8.026 votos, 
proporcionalmente, 6,07% da 
votação de Embu.  

Piracicaba

A mesorregião de Piracicaba, 
localizada ao centro do estado, 
compreende as microrregiões 
de Limeira, da própria Piraci-
caba e de Rio Claro. As candi-
daturas a vereador na região 
somaram 3.242 pessoas de olho 
em uma vaga na câmara de sua 
cidade.

Um fenômeno parecido, mas 
não com as mesmas propor-
ções da região de Araçatuba, 
acontece na região piracicaba-
na. Embora a primeira colocada 
tenha sido Patrícia Capodifoglio 
(PSDB) de Santa Cruz da Con-
ceição, com 361 votos (12,23%), 
o segundo colocado, Bruno 
Barnabe (PPS) de Capivari, al-
cançou a marca de 10,31% com 
2.758 votos. “Capivari é uma 
cidade importante para região, 
limítrofe de Piracicaba, isso faz 
com que Bruno tenha uma boa 
chance durante seu mandato 
e para os próximos de ampliar 
seu espectro político”.

Presidente Prudente

No extremo oeste do esta-
do, está situada a mesorregião 
de Presidente Prudente, que 
é composta pelas microrregi-
ões de Adamantina, Dracena e 
também da própria Presidente 
Prudente. Com um considerável 

índice de candidaturas, a região 
teve nas eleições de 7 de outu-
bro, 4.069 candidatos.

Nessa região, está um dos 
fenômenos de votação pro-
porcional, Dimilso do Jó (PP), 
que, com 442 votos, conseguiu 
14,34% dos votos de Alfredo 
Marcondes, além de figurar na 
2ª posição em todo o estado. Em 
contraponto, o mais bem vota-
do na maior cidade da região, 
Presidente Prudente, foi Izaque 
Silva (PSDB) que, com 3.761 vo-
tos obteve apenas 3,24% dos vo-
tos. “Lendo os dados podemos 
ver que, apesar de Dimilso ter 
uma grande aceitação em sua 
cidade, quem pode ter uma as-
censão maior pela região será 
Fábio Alexandre dos Santos, 
que obteve 1.187 votos, corres-
pondentes a 10,7% dos votos 
válidos em sua cidade”, afirma 
Manhanelli.

Ribeirão Preto

Outra importante e populosa 
região, situada ao norte do es-
tado, a mesorregião de Ribeirão 
Preto, que tem como microrre-
giões as de Barretos, Batatais, 
Franca, Ituverava, Jaboticabal, a 
própria Ribeirão Preto, e por fim 
São Joaquim da Barra teve um 
grande número de candidatos a 
vereadores, 6.599 concorreram 
ao pleito.

Na região, o mais votado foi 
Serginho Anholeto (PPS) de Nu-
poranga, que teve 526 votos, o 
equivalente a 11,33%. Em se-
gundo lugar, Julinho (PSDB) 
conseguiu com seus 214 votos, 
11,11% da votação de Taquaral 
e já com uma votação numeri-
camente bem maior, Marqui-
nho Garrincha (PDT) teve 1.108 
votos, correspondente a 11,08% 
dos votos de Altinópolis, porém 
“Ribeirão Preto continua con-
centrando o maior capital polí-
tico regional, mesmo que seus 
vereadores eleitos não tenham 
alcançado índices de votação 
muito maiores de 3% dos votos 
válidos”, explica Manhanelli.

São José do Rio Preto

Tão importante quanto a úl-
tima, São José do Rio Preto é 

referência da mesorregião que 
engloba Auriflama, Catanduva, 
Fernandópolis, Jales, Nhande-
ara, Novo Horizonte, Votuporan-
ga, além da própria São José do 
Rio Preto como microrregiões. 
A grande população também re-
fletiu no número de candidatos: 
6.054.

Aqui mora a grande campeã 
de votação do estado nas elei-
ções 2012. Apesar de ter 248 vo-
tos, Cleide do ZetiPonso (PSDB) 
conseguiu em São João do Pau 
D’Alho a impressionante marca 
de 14,86%, a 36ª maior do país. 
Mas o mais estarrecedor ainda 
é que além disso, a região de 
São José do Rio Preto tem tam-
bém a terceira maior votação do 
estado, com Carlos Bortolozzo 
(PPS) que, em Marapoama, con-
seguiu 326 votos, equivalente a 
14,29%. Grandes votações fo-
ram comuns na região de São 
José do Rio Preto, pois os 20 
primeiros colocados estiveram 
acima da marca dos 10% de vo-
tos. Segundo Manhanelli “nessa 
região a presença de vereadores 
mais próximos da população me 
parece ser uma característica 
presente em grande parte das 
cidades.”

Vale do Paraíba

Por fim uma das mais ricas 
e importantes do estado, a me-
sorregião do Vale do Paraíba, 
localizada ao extremo leste do 
estado, é integrada pelas mi-
crorregiões de Bananal, Cam-
pos do Jordão, Caraguatatuba, 
Paraibuna e de São José dos 
Campos. Nas eleições desse 
ano, 5.191 se candidataram às 
vagas para o Poder Legislativo 
dos municípios.

Com votações não tão em-
polgantes quanto as de São 
José do Rio Preto, o Vale do Pa-
raíba teve como vereador mais 
votado, Donizeti da Prefeitura 
(PP) em Monteiro Lobato, com 
280 votos (9,33%), seguido de 
Thiago França (PTB) de Queluz, 
que teve 565 votos, que corres-
pondem a 9,11% e de Lucemir 
(PSDB), que em Canas obteve 
278 votos (8,87%). Aqui fica um 
alerta, “a população do Vale me 
parece desmotivada com a po-
lítica regional, com uma baixa 
adesão aos líderes que se apre-
sentam”, conclui Manhanelli. ■

Outra importante e populosa 
mesorregião paulista é a Macro 
Metropolitana Paulista, que é 
composta por microrregiões de 
grandes cidades, como Bragan-
ça Paulista, Jundiaí, Piedade e 
Sorocaba. O alto número de ha-
bitantes também foi refletido no 
número de candidatos, um dos 
mais altos do estado: 6.423.

Porém novamente os maio-
res índices percentuais não 
pertencem às cidades com 
maior população. Aldemir Lo-
pes de Mesquita Franklin (PTB) 
de Araçoiaba da Serra conse-
guiu votação de 1.368 (8,75%), 
Primo Giovani Dentista (PSDC) 
conseguiu 8,09% com seus 586 
votos em Joanópolis e em São 
Miguel Arcanjo, Elias da Am-
bulância (PTB) conseguiu 1.356 
votos (7,36%), na opinião de 
Manhanelli “bons índices, mas 
o tamanho das cidades acaba 
dispersando a atuação e vota-
ção de candidatos que pode-
riam se destacar como líderes 
regionais, assim bons índices 
de votação acabam surgindo em 
cidades menores, onde os ve-
readores costumam estar mais 
próximos da população.”

Marília

Ao oeste do estado, a mesor-
região mariliense, que engloba 
a microrregião da própria Marí-
lia, além de Tupã, teve um baixo 
número de candidatos (1.605), 
em virtude de haver poucas ci-
dades populosas na região.

O índice populacional refletiu 
diretamente no número de votos 
dos mais bem votados percen-
tualmente. Dos 30 primeiros, 
apenas 1 teve mais que 600 vo-
tos, Kleber Lopes Enfermei-
ro (PSB) de Bastos, com 1.173 
(8,75%) e na 5ª posição geral. Os 
primeiros dois colocados foram 
de Oscar Bressane, cidade com 
2.706 eleitores, Leila Enfermei-
ra (PMDB) e Robertinho (PSDB) 
conseguiram 244 (10,53%) e 277 
(9,79%) votos respectivamente. 
“Na cidade polo da região, os 
índices proporcionais são baixos 
comparados com outras gran-
des cidades do estado, Kleber 
em Bastos teve um terço do pri-
meiro colocado de Marília, o que 
pode ser considerado um bom 
índice regional”, avalia Manha-
nelli.

Metropolitana de São Paulo
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3ª CONFERÊNCIA
ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe

A 3ª Conferência Nacio-
nal dos Direitos das 
Pessoas com Deficiên-

cia, que acontece entre os dias 
3 e 6 de dezembro, em Brasília, 
contará com recursos de tec-
nologias assistivas em todas as 
atividades do evento, onde de-
verão estar presentes cerca de 
dois mil participantes de todo o 
país.

Com o tema “Um olhar atra-
vés da Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Defi-
ciência: Novas Perspectivas 
e Desafios”, 1504 delegados, 
convidados e observadores par-
ticiparão dos três dias de ati-

Novas ações do 
Viver sem Limite 
já são realidade

Ações de acessibilidade 
e saúde definidas no 
Plano Nacional dos Di-

reitos da Pessoa com Deficiên-
cia – Viver sem Limite, lançado 
no ano passado pela presidenta 
Dilma Rousseff, conquistaram 
importantes avanços nos últi-
mos dois meses.

Entre as medidas implemen-
tadas, destaca-se a ampliação 
do rol de produtos de tecnologia 
assistiva, voltados à pessoa com 
deficiência, financiada por ope-
rações de créditos ofertados por 
bancos. A lista foi ampliada de 
30 para 250 bens e serviços, já 
disponíveis.

Outra medida de avanço foi 
o lançamento do Manual de 

Diretrizes de Atenção à Saúde 
da Pessoa com Síndrome de 
Down. O documento foi cons-
truído ao longo de cinco meses 
com a colaboração de entidades 
da sociedade civil e especialis-
tas, tendo como objetivo levar 
orientações aos profissionais de 
saúde para garantir atendimen-
to humanizado e qualificado no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para esses pacientes e suas fa-
mílias. 

Por fim, merece destaque 
a publicação da Portaria nº 
971/2012, do Ministério da Saú-
de (MS), que incluiu Procedi-
mentos de Manutenção de Ór-
tese, Prótese e Meios Auxiliares 
de Locomoção (OPM) na tabela 
de procedimentos do SUS. Os 
recursos serão ampliados para 
R$ 24,5 milhões anuais, repas-
sados em 12 parcelas, para es-
tados e municípios que conce-
dem OPM, e serão usados para 
manutenção e adaptação de 
aparelhos ortopédicos, auditi-
vos e oftalmológicos. ■

vidades. Para as pessoas com 
deficiência visual, serão dispo-
nibilizados audiodescrição nas 
palestras e debates, sistema 
Braille e texto ampliado em todo 
o material, além de sinalizações 
adequadas.

Além do espaço da conferên-
cia ser totalmente acessível e 
adaptado para receber os parti-
cipantes, será montada uma ofi-
cina de manutenção de cadeira 
de rodas e meios auxiliares de 
locomoção.

A conferência contará ainda 
com atrações musicais, grupos 
de dança e teatro, e a mostra 
“Para Todos – O Movimento Po-
lítico das Pessoas com Defici-
ência no Brasil”, que estará ex-
posta no espaço durante todo o 
evento. ■

Casa de Davi e OAB-SP 
desenvolvem Cartilha

Você conhece seus di-
reitos como cidadão? É 
possível ter informação 

sobre as leis de forma clara e 
objetiva? A instituição paulis-
tana Casa de David mostra que 
sim.

Em comemoração ao aniver-
sário de 50 anos a instituição 
paulista Casa de David lança 

uma Cartilha explicativa sobre 
os direitos da pessoa com defi-
ciência, produzida em parceria 
com a OAB-SP.

Com a cartilha, a instituição 
pretende levar mais informação 
e conhecimento à sociedade, 
alcançando principalmente aos 
que desconhecem seus direitos 
como cidadãos.

A cartilha foi idealizada com 
o objetivo de levar mais infor-
mação e conhecimento à socie-
dade, com uma linguagem sim-
ples, objetiva e extremamente 
“colorida” alcançando princi-
palmente os que desconhecem 
seus direitos como cidadãos, 
ampliando assim o papel social 
da Casa de David.

Após idealizar a cartilha, a 
OAB foi procurada para uma 
parceria ideológica e assinatura 
dos textos sem o chamado “ju-
ridiquês”, ou seja, com uma lin-
guagem de fácil entendimento 
para todos. Todos da OAB foram 
muito receptivos para a ideia, 
sobretudo o Dr. Antonio Rulli 
Neto, Presidente da Comissão 
dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção de São 
Paulo.

A instituição também contou 
com o apoio da Animar Estú-
dios para ilustrar a cartilha com 
personagens inspirados nos as-
sistidos e de organizações para 
custear a impressão.

A tiragem inicial é de 10 mil 
exemplares e terá distribuição 
em escolas, faculdades, comér-
cios e eventos. A versão digital 
está disponível no site www.
casadedavid.org.br e no site da 
OAB www.oabsp.org.br ■



| 17 |

JORNAL DO INTERIOR
Novembro de 2012

ELES FAzEM A DIFERENÇA 
ITAPETININGA
Idosos e deficientes isentos da 
Taxa de estacionamento

A Câmara Municipal 
de Itapetininga apro-
vou o Projeto de Lei 

125/2012, de autoria do verea-
dor Marcos de Almeida Cunha 
(PSC), que isenta o pagamento 
da taxa de estacionamento em 
logradouros públicos (nas áreas 
conhecidas como Zona Azul) aos 
idosos, deficientes físicos e de-
ficientes mentais que conduzam 

veículo automotor. 
Atualmente, a isenção apli-

ca-se apenas as vagas desti-
nadas a este público.  Segundo 
Cunha, o objetivo da lei não é 
apenas o benefício da gratuida-
de, como também a oportunida-
de das pessoas com mobilidade 
reduzida estacionarem próximo 
ao local do destino. O projeto foi 
aprovado por unanimidade. ■

BRAGANÇA PAULISTA
Câmara economiza R$ 8 mil 
com Vale Alimentação

Com a contratação da 
nova administradora do 
cartão de Vale Alimen-

tação dos funcionários públicos 
do Legislativo, a Câmara Muni-
cipal de Bragança Paulista vai 
economizar R$ 8.700 por ano.A 
economia foi possível porque 
o edital da licitação sugeriu a 
apresentação de propostas com 
taxa zero. 

A empresa vencedora, a Ve-
rocheque, apresentou proposta 
com taxa de administração ne-
gativa.  Isso significa que a Câ-
mara não irá pagar nada para 
que ela administre o benefício.  
Além disso, a empresa conce-
deu um desconto de 3,46%.  O 
contrato é de 12 meses, poden-
do ser prorrogado, e o valor to-
tal do contrato é de R$ 252 mil, 

entretanto com a taxa de ad-
ministração zero e o desconto, 
esse valor cai para R$ 243 mil.

Para o presidente do Legisla-
tivo, vereador João Carlos Car-
valho, essa economia é resul-
tado de um trabalho sério que 
visa sempre a transparência e o 
respeito aos contribuintes. ■

ITU
Distribuição de leite de soja 
é aprovado

A Câmara de 
Itu aprovou, 
no final de 

outubro, o Projeto de 
Lei nº 81/2012, de 
autoria do Executivo 
Municipal. A nova Lei 
estabelece a distribui-
ção gratuita de leite 
de soja a pessoas que 
tenham osteoporose, desnu-
trição, deficiência que não as 
permita trabalhar, e crianças 
de até 12 anos que sejam aten-
didas por programas sociais da 

cidade. Para utilizar deste be-
neficio, o cidadão precisa resi-
dir há dois anos no município e 
possuir renda mensal inferior a 
dois salários mínimos. ■

FRANCISCO MORATO
Vereadores aprovam 
Lei do Bullyng

Foi aprovado pela Câma-
ra de Francisco Morato, 
a lei que dispõe sobre 

a inclusão de medidas de cons-
cientização, prevenção e com-
bate ao “bullying” escolar. A lei é 
de autoria do vereador Anderson 
Silva (PT) e foi formatada com a 
co-autoria do Superintende de 
Educação Jessé Felipe. Deve ser 
aplicada no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas públi-
cas e privadas de educação bá-
sica na cidade.

Segundo o texto da Lei, o ob-
jetivo é conscientizar a comuni-
dade escolar sobre o conceito de 
“bullying”, sua abrangência e a 
necessidade de medidas de pre-

venção e combate. Outro ponto 
importante da Lei é que a regu-
lamentação da Superintendên-
cia da Educação estabelecerá 
as ações a serem desenvolvidas, 
como palestras, debates, dis-
tribuição de cartilhas de orien-
tação aos pais, alunos, profes-
sores, servidores, entre outras 
iniciativas. ■

INDAIATUBA
Projeto autoriza crédito
adicional suplementar

Os vereadores de In-
daiatuba aprovaram 
o projeto de Lei nº 

95/2012 do Executivo Munici-
pal que autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Suplementar 
no orçamento vigente da Se-
cretaria Municipal de Educação 
até o limite de R$ 2.665.854,82. 
A verba deve ser destinada a 
cobrir as despesas de manu-
tenção da referida secretaria. 
A suplementação se dará com 
recursos provenientes da redu-
ção de dotações orçamentárias 

descritas no projeto de lei, da 
própria Secretaria Municipal de 
Educação. ■

ARAÇATUBA
Vereadores aprovam descontos 
nos carnês do IPTU 2013

Os contribuintes adim-
plentes com o IPTU 
(Imposto Predial e Ter-

ritorial Urbano) em Araçatu-
ba terão descontos de 15% ou 
10% no pagamento do imposto 
de 2013. A bonificação consta 
em projeto de lei, de autoria da 
Prefeitura, aprovado por unani-
midade pelos vereadores.

A propositura concede, além 
dos benefícios já previstos no 

Código Tributário Municipal, 
descontos de 15% para quem 
estiver adimplente até a data da 
publicação da lei e de 10% para 
os contribuintes que quitarem 
suas dívidas até a emissão dos 
carnês de 2013. Aqueles que 
parcelaram seus débitos e es-
tão em dia com o pagamento 
das respectivas parcelas tam-
bém terão direito aos benefí-
cios. ■
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Tel: (11) 3621-4333

Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Santa Bárbara D’Oeste

Coleta Seletiva recebe 
6,5 toneladas
A c o l e t a 

s e l e t i v a 
p ro m o v i -

da pela prefeitura 
de Santa Bárbara 
D’Oeste, em parce-
ria com a Reciclo-
past (Cooperativa 
de Trabalho dos 
Profissionais da 
Reciclagem de Resíduos Sóli-
dos), recolheu 6.580 quilos de 
materiais recicláveis em uma 
semana. O serviço atende 13 

bairros da cidade e tem como 
proposta auxiliar o meio am-
biente, por meio da recicla-
gem. ■

Barueri

Programa Sustentável 
encerra mais um ano 

A Secretaria de 
Recursos Na-
turais e Meio 

Ambiente de Barueri 
premiou 18 secretarias 
municipais e cinco órgãos 
vinculados à prefeitura, 
com o troféu “Barueri 
Sustentável”, pelas suas 
participações no progra-
ma durante o ano de 2012.

A iniciativa tem como objeti-
vo inserir a questão ambiental e 
implantar critérios de sustenta-
bilidade nas entidades e demais 
órgãos vinculados à administra-
ção municipal. Ele estimula o 
funcionalismo público a colabo-
rar com a preservação do meio 
ambiente, por meio da redução 
do desperdício no consumo de 
recursos naturais. 

A meta para este ano foi a re-
dução de, no mínimo, 10% (com-
parado ao ano de 2009) no con-
sumo de água, energia elétrica, 
papel sulfite, copo descartável; 
além da implantação da cole-

ta seletiva nos prédios públicos 
e a participação de todos, em 
palestra de capacitação e visita 
técnica à Cooperyara.

Nos 10 primeiros meses do 
ano, houve redução de 36% de 
consumo de copos descartáveis 
e de papel sulfite, além de au-
mentar em 40% a coleta seletiva 
da cidade. Este ano, o programa 
premiou nove participantes que 
receberam na categoria ouro e 
14 na prata. O grande vencedor 
dessa edição do programa foi o 
Ipresb (Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Munici-
pais de Barueri). ■

Bauru

Ecoponto é inaugurado

Neste mês, um 
Ecoponto foi 
inaugurado em 

Bauru, na quadra 28 da 
Rua Bernardino de Cam-
pos. A criação dos Eco-
pontos tem por finalidade 
disponibilizar aos muní-
cipes locais adequados 
para o depósito de entu-
lho, pneus, móveis, ele-
troeletrônicos, lâmpadas 
e recicláveis, tudo em pe-
quenas quantidades, de forma 
a evitar a degradação do meio 
ambiente. 

Sacolinhas plásticas 
Um grupo de trabalho, cha-

mado GT Sacolas Plásticas, tem 
até o final de maio de 2013 para 
decidir o que fazer sobre saco-
linhas plásticas seguindo o em-
bate feroz entre o setor de plás-
tico, o movimento ambientalista 
e os supermercadistas. 

Os membros poderão pro-
por normas para o uso de sa-
colas plásticas baseadas em 
discussões técnicas, de direito 
ao consumidor e de impactos 

ambientais das sacolas. O GT 
será composto por entidades 
dos setores de plástico, super-
mercadista, de reciclagem, de 
defesa do consumidor, várias 
secretarias de departamentos 
ambientais ligadas as questões 
ambientais, sustentabilidade  e 
de mudanças climáticas. Esta-
rão também presentes o INME-
TRO e representantes do setor 
de embalagens.

A primeira atribuição do GT 
é identificar tecnologias viáveis 
enquanto a segunda atribuição 
é certificação de sacolas des-
cartáveis de reutilizáveis. ■

A Moda Sustentável
O  estilista brasileiro Al-

mir França levou a 
moda da exclusividade 

das passarelas à realidade de 
uma favela, para demonstrar 
que estilo, tendência e compor-
tamento também nascem dos 
bairros pobres do Rio de Janei-
ro. A favela da Mangueira, onde 
vivem cerca de 18 mil pessoas, é 
sede do projeto EcoModa.

A iniciativa leva aulas de corte 
e costura, modelagem, bordado 
e desenho para 150 estudantes. 

A EcoModa trabalha com 
materiais descartados pela in-
dústria, e com as lantejoulas 
e plumas que sobram do car-
naval, garrafas e embalagens 
plásticas e até cartazes. ■
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MEIO AMBIENTEP

Novos Prefeitos e Verea-
dores vão assumir em 
Janeiro com a missão 

de melhorar a vida nas Cidades. 
Se uma boa parte das promessas 
forem cumpridas, certamente 
dias melhores virão.

Se tiverem dúvidas, basta 
analisar os reclamos que a natu-
reza vem dando. Podemos sentir 
a  sua revolta a cada novo evento, 
cada vez mais violento e devas-
tador, como o recente furacão 
“Sandy”.

Do ponto de vista ambiental, 
há necessidade de ações em to-
das as esferas governamentais. 
Estímulos às bicicletas, mesmo 
com ciclovias diminutas, quando 
existem, deveriam ser uma al-
ternativa de transporte em mui-
tos Municípios. 

Enquanto a inércia continua 
por aqui, em Londres, na Ingla-
terra e em Doha, no Qatar, estão 
desenvolvendo projetos de exclu-
sivas ciclovias suspensas aco-
pladas a pontes de vias já exis-
tentes com todo o conforto de ar 
condicionado, vidros e plásticos 
transparentes para que o ciclista 
aproveite ao máximo a sua via-
gem. 

A nova Lei de Resíduos Só-
lidos vai necessitar de uma ur-
gência para cumprir os prazos 
determinados, ainda mais que 
muitas Prefeituras não sobrevi-
verão sem os repasses do Minis-
tério das Cidades, que fechará 
as torneiras dos financiamentos 
e projetos para aquelas Cidades 
que não possuírem um plano 
bem elaborado para seu lixo/re-
síduos.

Nos veículos, por exemplo, 
os Europeus possuem um índice 
de componentes com materiais 
reciclados de cerca de 60%, en-
quanto os automóveis Brasilei-
ros não possuem quase nada! 
Segundo os fabricantes, isso não 
ocorre em terras Tupiniquins, 
pois o consumidor não entende 
que Reciclados não são mate-

riais de segunda, mas sim, com 
uma vida útil ambientalmente 
mais correta.

Mas, iniciativas pioneiras tais 
e quais dos nossos heróis Ban-
deirantes vêm aparecendo. Um 
amigo da pós graduação, acaba 
de ganhar um prêmio pela Es-
tação Coletora de Medicamen-
tos “ECOMED” criada pela BHS 
(www.bhsbrasil.com.br), que re-
cebeu o troféu de ouro na cate-
goria Display permanente - ECO-
LOGIA 2012. O Roxo, detectou 
que os medicamentos vencidos, 
velhos ou não utilizados, quando 
não eram consumidos errada-
mente, iam para os aterros sa-
nitários e lixões, causando mal 
maior para o meio ambiente e 
para os trabalhadores desse se-
tor, então projetou um sistema 
de coleta e descarte que já re-
colheu mais de 30 toneladas de 
medicamentos e preservou 11 
bilhões de litros de água.

Também é muito gratifican-
te ver que o Gui Brammer vai 
desbravando com a WiseWaste, 
elaborando projetos ambientais 
maravilhosos para os grandes 
eventos esportivos – Copa do 
Mundo de Futebol e Olimpíadas – 

e podem esperar grandes ideias, 
que ainda não posso contar, mas 
são maravilhosas! Também tem 
a grande ideia do www.descolai.
com.br que é um grande portal 
de escambo. Quer mais? Tem 
uma ideia e não sabe como de-
senvolver? Manda para essa mo-
çada criativa http://asap.me/ que 
eles desenvolvem e negociam 
uma participação.

Que esses que estão fazendo, 
mesmo sem os incentivos e mui-
tas vezes contra tudo e contra to-
dos não desistam.

A humanidade agradece. ■

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

NECESSIDADES 
E CONTRASTES
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CIDADE CIDADÃO�

JACAREÍ

GUARDA CIVIL INVESTE NA 
PREVENÇÃO

Pe l o s 
c a -
m i -

nhos da 
p re v e n ç ã o , 
com oportu-
nidade para 
crianças e 
adolescentes 
não serem 
atraídos para 
as drogas e 
c r i m i n a l i -
dade, a Guarda Civil de Jaca-
reí mantém há cerca de uma 
década, em seus 52 anos de 
existência, projetos com ativi-
dades musicais e esportivas.

A prevenção à violência 
atende os estudantes no con-

traturno escolar, com os pro-
jetos “Semeadores da Paz” e 
“Tocando o Futuro”. Alunos de 
qualquer instituição de ensino 
de Jacareí podem participar. 
Em 2012, foram 340 crianças 
atendidas nos projetos. ■

HORTOLâNDIA

ExPORTANDO ExPERIÊNCIA 
PROGRAMA BOLSA CRECHE

O Programa Bolsa Cre-
che realizado pela Pre-
feitura de Hortolândia 

desde 2005, atende 1.931 crian-
ças entre zero a cinco anos de 
idade em escolas particulares 
conveniadas com a administra-
ção municipal, e será desenvol-

vido na cidade de Pi-
nhais, no Paraná. 

O município paga 
o valor mensal entre 
R$140 a R$315 por 
cada criança. As es-
colas realizam aten-
dimento integral e 
parcial. “Depois que 
implantamos o Pro-
grama Bolsa Creche, 
conseguimos am-
pliar o atendimento 

na educação infantil. É muito 
importante compartilhar as ex-
periências que tivemos durante 
esta caminhada, que nos de-
paramos com muitas dificul-
dades”, afirma a secretária de 
Educação de Hortolândia, San-
dra Fagundes Freire. ■

ITAPEVI

PREFEITURA CAPACITA 
300 PESSOAS

A Prefeitura de Itapevi, 
por meio da Secretaria 
de Assistência social e 

Cidadania, capacitou 300 pesso-
as em cursos semiprofissionali-
zantes promovidos pelo Centro 
Municipal de Capacitação Pro-
fissional. Os cursos oferecidos 
gratuitamente são: cabeleirei-
ro, manicure e pedicure, pin-
tura em tecido, tricô e crochê, 
caixas e embalagens, costura, 
patchwork embutido e renda 

filé.  A iniciativa é uma oportuni-
dade para milhares de pessoas 
alcançarem a independência fi-
nanceira. ■

AMERICANA

HABITAÇÃO REGULARIZADA

A  Secretaria de Habita-
ção e Desenvolvimen-
to Urbano (SHDU) de 

Americana obteve junto à Se-
cretaria Estadual de Habitação 
a Declaração de Conformida-
de Urbanística e Ambiental 
(DCUA). O documento beneficia-
rá o núcleo habitacional Vila Vi-
tória, região da Vila Mathiensen, 
da Associação dos Sem Teto de 
Americana. Com a emissão do 
documento, 62 famílias poderão 
regularizar seus imóveis. 

Em setembro, a Prefeitura 
obteve a Declaração de Confor-
midade Urbanística e Ambiental 
para os núcleos habitacionais 

do Jardim da Mata, São Jerôni-
mo, Lilases, Cidade Jardim, Jar-
dim dos Lírios e Jardim Brasil, e 
beneficiou 3.400 famílias. ■

SÃO CARLOS

RECONHECIDA PELA INOVAÇÃO

O Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC) entre-
gou o Prêmio Prefeito 

Inovador 2012. Esta é a quarta 
edição do reconhecimento, cria-
do para homenagear prefeitu-
ras que adotam bons modelos 
de governança e apostam na 
transparência na administra-
ção pública. Na categoria que 
elege prefeituras de municípios 
entre 200 mil e 500 mil habitan-
tes, a cidade ficou entre as três 
melhores colocadas do país. 
Indaiatuba (SP) foi à vencedora 
com o Projeto “Ler Faz Bem”. 
Canoas (RS) foi classificada 
com o projeto Site Agora Virtual 
(sistema popular) e São Carlos 
foi classificada pelo desenvolvi-
mento de três projetos: Busalert 
(aplicativo de celular responsá-
vel pelo geoposicionamento e 
o monitoramento das linhas do 

transporte coletivo que auxilia 
deficientes visuais e físicos), 
Escolas do Futuro (bibliotecas e 
informática nas escolas) e Rede 
Sanca (primeira rede de alta ve-
locidade do Brasil, com 27 km 
de extensão, interliga impor-
tantes instituições permitindo 
a troca rápida de informações, 
melhorando os serviços presta-
dos à população). ■

PRESIDENTE PRUDENTE

CERTIFICADA PELO
PRÊMIO PREFEITO INOVADOR

Presidente Prudente 
está entre as 18 ci-
dades brasileiras que 

recebem neste ano o certifica-
do “Prêmio Prefeito Inovador”. 
O reconhecimento decorre de 
ações em tecnologia da infor-
mação, associadas às áreas de 
educação, saúde, gestão tribu-
tária e fiscal, e iniciativas de ci-
dadania. A honraria ao prefeito 
Milton Carlos de Mello (PTB), 
o Tupa, é conferida pelo Movi-

mento Brasil Competitivo, em 
parceria com a Microsoft Brasil, 
Intel Brasil e Symnetics, e com 
o apoio da GE do Brasil e SAP 
Brasil.

Em Prudente, na atual ges-
tão administrativa, foram infor-
matizadas todas as unidades 
da Rede Municipal de Saúde, o 
que tem contribuído para uma 
prestação de serviço mais efi-
caz. Exemplo está no forneci-
mento de medicamentos pelas 
farmácias, cujo controle impede 
a retirada em duplicidade pelo 
paciente, conforme ocorria an-
teriormente. 

Na Rede Municipal de Edu-
cação, mais de 50 escolas rece-
beram laboratórios de informá-
tica, sendo a maior parte com 
recursos do Programa Nacio-
nal de Informática na Educação 
(ProInfo). ■
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A Secretaria de Saúde de 
Santa Bárbara d’Oeste, 
por meio da Casa do 

Diabético, realizou neste mês a 
Semana de Prevenção ao Dia-
betes. As 12 UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) da cidade 
promoveram diversas ações e 
orientaram a população. Além 
disto, realizam aferição de pres-
são arterial, exames de dextro e 
IMC. ■

SANTA BáRBARA D’OESTE

Semana de Prevenção ao DIABETES

A Central de Controle de 
Zoonoses de Taboão 
da Serra intensificou a 

campanha no combate ao mos-

TABOÃO DA SERRA

Zoonoses reforça campanha contra a     
                                      DENGUE

quito da dengue nas escolas 
municipais. O foco da ação é 
levar conhecimento aos alunos 
por meio de vídeos e reporta-
gens jornalísticas, que devem 
servir de ferramenta de mobi-
lização da comunidade escolar 
no combate a doença.

Levantamento recente reali-
zado pela Zoonose mostra que 
os recipientes que acumulam 
água parada ainda são os maio-
res responsáveis pela prolifera-
ção do mosquito. ■

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Sumaré-
distribuirá durante o 

mês de novembro, 2,3 mil novos 
kits para diabéticos. De acordo 

SUMARÉ

Distribuição de kits para 
                               DIABÉTICOS

com o secretário de Saúde, José 
Eduardo Bourroul, os kits serão 
entreguesaos pacientes ins-
critos no programa. O kit conta 
com um aparelho glicosímetro, 
seringa com agulha, lancetas e 
fitas. A insulina e a quantidade 
de seringa com agulha, lancetas 
e fitas seguem a prescrição mé-
dica. ■

Limeira realizou, no final 
de outubro, a Campanha 
de Prevenção à Sífilis. A 

ação contabilizou 120 exames 
sorológicos – cinco com resulta-
do positivo –, e20 testes rápidos, 
um com resultado positivo.

Durante a ação, também fo-
ram realizadas palestras com 
o tema Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST).As pesso-
as com resultado positivo foram 
encaminhadas ao Semil para 
tratamento e acompanhamento.

Os testes rápidos foram dis-
ponibilizados para gestantes, 

LIMEIRA
Campanha de prevenção à SÍFILIS

parceiros de gestantes, usuá-
rios de droga e profissionais do 
sexo. A sífilis pode levar a óbito, 
cegueira, surdez, sendo as com-
plicações irreversíveis. ■

Os casos de varicela (ca-
tapora) registrados pela 
Secretaria Municipal de 

Saúde de Suzano tiveram queda 
de 47% entre janeiro e outubro 
de 2012, na comparação com o 
mesmo período do ano passado.  
Índice que mostram o sucesso 
do trabalho permanente reali-

SUzANO

Cidade reduz em 47% 
casos de CATAPORA

zado pela Vigilância Epidemio-
lógica do município, que inclui 
vacinação em casos de surtos 
(quando duas pessoas ou mais 
contraem a doença num mesmo 
ambiente fechado, como uma 
escola ou creche).

Em 2011, a cidade registrou, 
entre janeiro e outubro, 147 ca-
sos de catapora em 11 surtos. 
Na ocasião, foram vacinadas 
849 pessoas. Em 2012, foram 
computados 77 casos em 10 
surtos, ocorridos no mesmo pe-
ríodo, quando foram aplicadas 
718 doses da vacina. ■

O Pronto Socorro Central 
da Praia Grande, que 
integra o Complexo de 

Saúde Irmã Dulce, ganhará uma 
nova sala de emergência.  A 

PRAIA GRANDE

PS CENTRAL ganha 
                            sala de emergência

obra começou neste mês e tem 
previsão de término até a alta 
temporada de verão. 

A remodelação do setor deve 
permitir melhor atendimento 
médico às urgências e emer-
gências. O espaço passarádos 
atuais sete leitos para 11 leitos, 
além do isolamento. 

O projeto prevê uma estrutu-
ra voltada à equipe técnica, com 
posto de enfermagem em loca-
lização estratégica e conforto 
médico, além de sanitários. ■

GRÁFICOS INTERATIVOS
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VIDA VIVA AEROPORTO VAI AO CINEMA
FRANCA

As equipes de assis-
tência social e apoio 
da UBS do Jardim Ae-

roporto I, de Franca, desenvol-
vem múltiplas atividades para 
os moradores e ofereceencon-
tros periódicos de convivência 
que integram um projeto cha-
mado Vida Viva. Neste mês, 
como novidade, e fechando os 
encontros deste ano, o grupo 
com mais de 50 participantes 

teve uma surpresa: passou 
uma manhã no Franca Shop-
ping, onde ganhou como corte-
sia o acesso a uma sessão de 
cinema e um lanche.

A Secretaria Municipal de 
Saúde mantém o programa em 
diversas outras regiões da ci-
dade, com foco em estimular 
as pessoas a práticas saudá-
veis que ajudem a melhorar 
suas condições de vida. ■

OSCAR DO MARKETING POLÍTICO
INTERNACIONAL

O Fórum Latino Reed 
premiou em agosto 
deste ano, as melhores 

Práticas Eleitorais. O “Prêmio 
Reed” foi promovido para reco-
nhecer os melhores consultores 
e seus trabalhos em campanhas 
políticas nos Estados Unidos.

No entanto, diante da ascen-

são do novo estágio de consul-
toria político sênior na América 
Latina, a Campaigns & Elec-
tions, decidiu criar a versão lati-
no-americana do prêmio. O pro-
cesso de seleção das melhores 
práticas e do Hall da Fama, foi 
apoiado pelos leitores da revista 
e por uma Academia de profis-
sionais que trouxe mais de 100 
consultores políticos e juízes de 
universidades prestigiadas do 
mundo. 

As estatuetas foram entre-
gues como reconhecimento da 
carreira e contribuição para a 
disciplina de Gestão Política e 
Eleitoral na América Latina. Os 
primeiros cinco consultores que 
compõem o Hall da Fama da 
revista Campaigns & Elections 
são: Ralph Murphine (Equador), 
JJ Rendón (Colombia), Jaime 
Durán Barba (Argentina), José 
Luis Sanchis (Espanha) e Carlos 
Manhanelli (Brasil). ■

Prof. Carlos Manhanelli com o troféu em Las 
Vegas – E.U.A

UNIVERSITÁRIOS DOAM LEITE 
PARA  ENTIDADES SOCIAIS

ARARAQUARA

Os alunos das Faculda-
des Logatti, de Arara-
quara, arrecadaram 

700 litros de leite, tipo longa 
vida, e doaram 400 caixas para o 

Fundo Social e outras 300 para 
entidades sociais. A entrega 
foi realizada na faculdade, com 
apoio do diretor Walter Logatti 
Filho, da coordenadora Mile-
na Carlton Ferrarini, do aluno 
Morio Kobatake e do secretário 
Carlos Lourenço.

Kobatake, aluno do 4º de Ad-
ministração, explica que o obje-
tivo é despertar nos universitá-
rios e futuros administradores a 
conscientização da responsabi-
lidade social. ■

PARQUE GANHA ARENA DE SHOWS
JUNDIAÍ

Uma progra-
mação musi-
cal marcou a 

inauguração da nova 
Arena de Shows do Par-
que da Cidade, em Jun-
diaí. Com capacidade 
para 18 mil pessoas, o 
espaço apresenta visu-
al natural, fortalecido 
com o plantio de cente-
nas de mudas de árvo-
res, que transformarão 
o local numa verdadei-
ra concha acústica eco-
lógica. ■

25 CRECHES EM CINCO ANOS
MOGI DAS CRUzES

Cinco novas creches es-
tão em licitação em 
Mogi das Cruzes. Elas 

estão inclusas no pacote de 12 
novos prédios liberados pelo 
programa Proinfância, do Go-
verno Federal. Ao todo, estão 
programadas 25 creches para 
os próximos anos. 

Com as 40 unidades que se-
rão entregues até o final de 
2012, Mogi das Cruzes chegará 
à marca de 65 novas creches 
instaladas em diferentes bairros 
da cidade. 

Ao todo, serão beneficiadas 
5.448 crianças de vários bairros 
da cidade. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

MOBILIDADE marcou a atuação da 
APRECESP no turismo

A Associação dos Prefei-
tos das Cidades Estân-
cias do Estado de São 

Paulo, hoje em 67 municípios, 
aproveita o bom momento do 
turismo internacional e a am-
pliação do fluxo doméstico, e 
participa do primeiro evento in-
ternacional.

  Um dos maiores eventos 
de turismo internacional, rea-
lizado em Buenos Aires, con-
tou com a divulgação das 67 
estâncias paulistas. O resulta-
do foi além do esperado, o que 
motivou a decisão da diretoria 
em agendar participação em 
evento semelhante em Portu-
gal, objetivando a “venda do 
produto turismo paulista” para 
europeus que, cada vez mais, 
investem no Brasil.

“O momento é do turismo, 
como responsável pelo incre-
mento da economia. Por isso 
entendemos que a participa-
ção na Argentina e em Portu-
gal é necessária, uma vez que 
nossas estâncias estão pron-
tas para receber os turistas. E 
os prefeitos cada vez mais se 
comprometem com essa priori-
dade”, disse Herculano Passos 
Júnior, prefeito de Itú e presi-
dente da APRECESP.

UMA NOVA ATITUDE
Uma das grandes conquis-

tas que a Aprecesp participou 
foi a alteração na Constituição 
do estado, que abriu oportuni-
dades de se divulgar o turismo, 
além de nossas fronteiras. “A 
divulgação do turismo, o forte 
relacionamento que temos com 
o governador Geraldo Alckmin e 
a união dos prefeitos das cida-
des estâncias, fazem o caminho 
mais fácil para conseguirmos 
ampliar a presença de turistas 
em nossos municípios”. Afir-
ma o presidente Herculano, ao 
tempo em que consciente de 
que a cidade de São Paulo é o 
maior emissor de turistas para 
o interior, fez uma ampliação 
na divulgação das estâncias. 
TVs de ônibus e metrô que re-
cebem o público das classes C 
e D são os focos da campanha.

A divulgação atingiu, tam-
bém, nove feiras em que a en-
tidade esteve presente neste 
ano, participando ativamente 
com estandes e amplo material 
de divulgação dos municípios 
integrantes da associação.

CURSO INTENSIVO
Já com olhos voltados para 

os eventos internacionais que o 
país terá, a partir de 2013, em 
parceria com a Universidade de 
São Paulo, foi realizado curso 
que capacitou 119 gestores de 
39 estâncias interessadas.

PROGRAMA TV
Com o foco na divulgação 

das 67 estâncias, a Aprecesp 
tem o programa “Turismo Pau-
lista” na NGT, atingindo a capi-
tal, o Rio de Janeiro, e mais 100 
cidades do interior, exatamente 
as que são os principais emis-
sores de turistas para as cida-
des associadas. O programa foi 
veiculado até este mês.

SEDE PRÓPRIA
O presidente da Aprecesp 

acumula em suas realizações 
a compra de um escritório pró-

prio para a entidade. Herculano 
Passos Júnior atribui o suces-
so da administração da entida-
de à parceria dos municípios e 
a continuidade administrativa. 
Em 2013 ao deixar a Prefeitura 
de Itú, o presidente deixa, tam-
bém, a entidade, porém, como 
salienta, “não deixarei de tra-
balhar pelo turismo paulista. 
Afinal se deu certo até agora, 
com certeza vamos atravessar 
os grandes eventos com um 
saldo altamente positivo para o 
desenvolvimento sustentável”, 
garantiu. ■

“Herculano com 
o certificado FIT” 

Arisitides Cury, 
Bianca 

Pizzolito, 
Herculano 

Passos Júnior, 
Fátima Fongaro e 
Fernando Zuppo, 

assessor do 
presidente.

No Estande da Turismo Paulista na FIT: Fátima Fongaro, gerente de relações ins-
titucionais; Aristides Cury, consultor e Bianca Pizzolito, coordenadora de relações 
institucionais.




