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“A  melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo”

Sebastião Misiara

Esta frase de Peter Dru-
cker ilustra o momento 
que estamos vivendo, o 

período eleitoral.
O leitor desse jornal é o cami-

nho mais próximo, e único para que 
a sociedade veja acontecer as mu-
danças que espera na Câmara de 
Vereadores do Município. O eleitor 
projeta o vereador do futuro no seu 
voto e na sua militância cidadã. O 
eleitor faz a seleção dos candida-
tos que merecerão sua confiança. 
O eleitor é alma da política de uma 
cidade. Sobre ele recaem, todas as 
responsabilidades sobre seu pró-
prio destino.

Konrad Adenauer, Chanceler 
Alemão disse que “a melhor ma-
neira de ensinar a Democracia é 
nos municípios. São neles que o 
trabalho prático e o resultado de 
uma eleição têm a melhor visibili-
dade”. Os seguidores de sua visão 
política, inspirada na Doutrina So-
cial da Igreja, têm a íntima convic-
ção de que o regime democrático 
assegura a igualdade de oportu-

nidades, a justiça, a liberdade e o 
vigor dos direitos fundamentais.

     Por outro lado, devemos con-
siderar, também, como apontava 
Burguess, que o governo do povo e 
pelo povo, deve ser realizado pelos 
melhores do povo.

A grande missão dos partidos 
políticos é a de concorrer para que 
a democracia se realize pela sele-
ção moral e intelectual dos seus 
candidatos. 

    Só os partidos sabem se essa 
tarefa foi bem cumprida para es-
sas eleições. Sendo ou não, cabe-
rá, agora, ao eleitor dar a procura-
ção ao seu representante.

Para o filósofo Francis Wolff, 
o desinteresse dos cidadãos pela 
política é uma ameaça à democra-
cia. O apolitismo, afirma ele, abre 
caminho para que “políticos profis-
sionais” cheguem ao poder e, sem 
sofrer cobranças, trabalham por 
medidas descoladas das necessi-
dades e dos desejos dos cidadãos. 

É ele quem sentencia que o dis-
tanciamento entre governantes e 
governados é a negação da demo-
cracia, aquela lembrada por Ade-
nauer.

É preciso considerar que todos 
os municípios do país têm uma 

câmara municipal, mas não são 
todos que possuem um Poder Le-
gislativo.

É preciso lembrar que o Poder 
Legislativo ativo, independente, 
constituído por pessoas dispostas 
a servir à comunidade, é o princi-
pal poder, graças à Constituição 
Cidadã, que lhe confere os direitos 
para tanto.

Aí reside o maior desafio do 
eleitor. Levar para esse Poder pes-
soas capazes de dignificá-lo, hon-
rá-lo e respeitá-lo. Essas, eleitas, 
transformarão a câmara em poder 
legislativo, reduto da confiança do 
povo.

Não há problema do município 
que não seja problema do Poder 
Legislativo. Não há problema da 
sociedade que não seja problema 
desse Poder e não há problemas 
do cidadão que não seja igualmen-
te, problema do Poder Legislativo.

A construção do Poder Legis-
lativo Municipal passa pela cons-
tante necessidade de a câmara 
municipal justificar-se junto à so-
ciedade.

A Câmara Municipal só pode ti-
rar acima de si o que lhe esconde 
se os eleitores compreenderem a 
importância desse poder e es-

colher os melhores do povo para 
assumi-lo.

O governador Geraldo Alckmin, 
que foi vereador e que chegou ao 
Palácio dos Bandeirantes, por sua 
trajetória, sabedor dos anseios do 
povo, criou projetos de importân-
cia fundamental e que precisam 
dos municípios.

São Paulo, o Estado Amigo do 
Idoso oferece condições para que 
os municípios pensem nesse seg-
mento com o maior nos próximos 
anos, portanto, necessitado de po-
líticas públicas.

Municípios de Interesse Turís-
tico, por onde, através do incre-
mento do turismo, alcançar-se-á 
o sonhado desenvolvimento sus-
tentado

Finalmente, a preocupação 
com a população (maior do que a 
Argentina) das pessoas com de-
ficiência, cujas políticas públicas 
ainda estão longe do desejado.

O Governo indica o caminho e 
abre perspectivas. Basta segui-
lo. Para o eleitor cabe perguntar, 
quantos vereadores e líderes estão 
preocupados com esse farto mate-
rial de igualdade social?

É por aí que se cria o futuro que 
se almeja. ■

“Tivemos o prazer de receber em nosso escritório, 
a Edição nº 89 do Jornal do Interior, onde apro-

veitamos para agradecer esta gentileza. O Jornal do Inte-
rior, sempre trás um conteúdo muito equilibrado sobre os 
mais diversos assuntos que tratam sobre a Gestão Pública 
e a Política. Nossos cumprimentos em nome do deputado 
federal Ricardo Izar (PSD-SP).”

João Henrique
Assessor Parlamentar

“Gostaria de deixar aqui registrada sugestão para  
possível cidade sede para  receber uma das eta-

pas da Caravana da Acessibilidade 2013. Fiz  visita  técnica 
na cidade de Guararema e fiquei realmente surpresa com 
o atendimento das pessoas com deficiência bem como da 
Melhor Idade, dispondo de estrutura excelente para a pro-
posta dos encontros da acessibilidade, dos quais tenho a 
honra de participar.”

Lúcia Cardoso de Mello
Comunicação & Marketing

“Tem momentos na vida que nos encontramos 
mais sábios, mas tem outros que nos tornam 

mais frágeis e aí é tempo de ombro amigo. É este exato 
instante que vocês com experiência sabem atuar. Sou gra-
to pela realização da Caravana da Inclusão, Acessibilidade 
e Cidadania aqui em Bertioga”

Orandini
Prefeito Municipal de Bertioga

“Estou profundamente agradecido pela escolha de 
Caconde para sediar um seminário da Caravana 

da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. Sou um vereador 
preocupado com a causa dos deficientes e isso vem aju-
dar a cidade, que acaba de conquistar as cadeiras anfíbias 
para a praia acessível junto à Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.”

José Renato
Vereador de Caconde
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Por: Juliana Franco

“Em vigor desde ou-
tubro de 2009, a 
Lei da Entrega de-

termina que as empresas fixem 
data e turno para enviar produ-
tos e realizar serviços. Apesar 
disto, até dezembro de 2011, 
quase metade dos empreendi-
mentos que operavam no Esta-
do de São Paulo descumpriam a 
norma, de acordo com dados do 
Procon (Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor). 

Como forma de driblar a le-
gislação, muitas lojas, em es-
pecial as que trabalham com 
comércio virtual, oferecem a 
entrega com hora marcada, mas 
como um serviço opcional e co-
bram frete para o consumidor 
que opta pelo serviço. Nos úl-
timos meses, diversos sites fo-
ram multados pelo órgão, pelo 
descumprimento da regra. Ou-
tros foram acionados na Justiça 
pelo Ministério Público.

Há dois meses, a auxiliar de 
RH, Flávia Bibiano de Araújo, 
conta que comprou um guarda-
roupa pela internet. Como ela e 
o marido trabalham o dia todo, 
Flávia optou por agendar o dia e 
turno da entrega, mas para isto 
teve que desembolsar quase R$ 
100 além do valor do produto – 
preço cobrado pelo frete agen-
dado.

Apesar do gasto além do pre-
visto, o produto foi entregue dois 
dias após a data marcada e, Flá-
via ainda teve problemas para 
montar o guarda-roupa. “Eles 
marcaram para montar o guar-
da-roupa duas vezes, mas não 
apareceram. Como precisava 
com urgência do móvel, paguei 
para uma outra pessoa ir até 
minha casa e resolver o proble-
ma”, conta.

O texto da Lei Estadual 
13.747 determina que todos os 
fornecedores de bens e servi-
ços estabelecidos no Estado são 
obrigados a fixar uma data e um 
turno para a prestação do servi-
ço ou entrega. Ainda de acordo 
com a norma, o fornecedor deve 
informar previamente as datas e 
turnos disponíveis e, fica a cri-
tério do consumidor a escolha 
dentre as opções apresentadas. 

O prazo de entrega não pode 
ultrapassar oito dias e, os tur-
nos podem ser manhã, das 7h 
às 12h; tarde, das 12h às 18h; e 
noite das 18h às 23h. 

De acordo com o advogado 
especialista em Direito Eleitoral 
e Direito do Consumidor, Arthur 
Rollo, a Lei da Entrega estabe-
lece que o consumidor pode, no 
momento da compra, optar por 
um turno de entrega e pelo dia, 
sem custos adicionais. “Algu-
mas empresas conseguiram li-
minares no poder judiciário con-
tra esta lei. Fora estas, todas as 
demais não podem cobrar pelo 
serviço”, revela.

LEI DA ENTREGA É ESQUECIDA

As entregas convencionais 
geralmente tem frete gratuito 
ou com valores menores. Mas, 
não há agendamento de turno, o 
que obriga o consumidor a ficar 
esperando em casa ou encon-
trar alguém que receba a mer-
cadoria. 

De autoria da deputada es-
tadual Vanessa Damo (PMDB), 
a Lei da Entrega tem como ob-
jetivo fixar de maneira clara ao 
consumidor quando o fornece-
dor irá cumprir com suas obri-
gações, afirma o assessor téc-
nico da diretoria de fiscalização 
do Procon, Luciano Souza.

E, para corrigir a omissão da 
lei, a deputada quer aprimorá-la 
e obrigar as empresas a ofere-
cer o serviço gratuitamente. Por 
outro lado, o projeto 925/11, de 
autoria do deputado estadual 
Estevam Galvão (DEM), que tra-
mita na Assembleia Legislativa, 
quer regulamentar e permitir a 
cobrança para entrega no horá-
rio agendado. 

Desde que a lei entrou em 
vigor, o Procon aplicou 472 au-
tuações, o que totalizou R$ 49,8 
milhões. Porém, parte conside-
rável deste valor ainda está em 
discussão na esfera administra-
tiva, fora os questionamentos na 
Justiça.

 “Há vários casos de grandes 
sites que foram fiscalizados e 
autuados. Além das denúncias 
que chegam ao Procon, conta-
mos com um monitoramento 
tanto em lojas virtuais quanto 
em lojas com estabelecimentos 
fixos. Quando operamos, es-
colhemos os segmentos e ve-
rificamos as documentações”, 
explica Souza, que ainda com-
plementa: “no comércio eletrô-
nico, fazemos simulações de 
compras para ver como funcio-
na o sistema de entrega. Quan-
do há irregularidade, autuamos, 
aplicamos multa e até pode ha-
ver a suspensão temporária do 
produto ou da prestação de ser-
viço”.

Direitos do Consumidor
O advogado especialista em 

Direito Eleitoral e Direito do 
Consumidor, Arthur Rollo, ex-
plica que quando o consumidor 
se sentir lesado, inclusive pelo 

não cumprimento da Lei de En-
trega, ele pode desistir da com-
pra. “De acordo com o artigo 35 
do Código de Defesa do Con-
sumidor, quando o fornecedor 
não entrega o produto, entrega 
incompleto ou diferente, o con-
sumidor pode optar por exigir o 
cumprimento forçado da obriga-
ção, nos termos da oferta; acei-
tar outro produto ou prestação 
de serviço equivalente; ou ainda 
rescindir o contrato, com direito 
à restituição da quantia eventu-
almente antecipada, monetaria-
mente atualizada e a perdas e 
danos”, revela.

Para isto, é preciso manifes-
tar por escrito para a empresa, 
a opção. E, segundo Rollo, se o 
empreendimento não aceitar, 
o consumidor pode entrar com 
uma ação judicial. 

Além disso, o Código de De-
fesa do Consumidor ampara os 
consumidores da internet com 
o artigo 49. O texto diz que ele 
pode desistir do contrato, no 
prazo de sete dias a contar de 
sua assinatura ou do ato de re-
cebimento do produto ou servi-
ço, sempre que a contratação 
de fornecimento de produtos e 
serviços ocorra fora do estabe-
lecimento comercial. 

 “Se o consumidor exerci-
ta o direito de arrependimento 
previsto neste artigo, os valores 
eventualmente pagos, a qual-
quer título, durante o prazo de 
reflexão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamente atu-
alizados”, explica o advogado. 
“Se o produto não chegou, o 
consumidor pode sim exercer 
o direito de arrependimento. O 
mesmo ainda prevê que nada 
mais pode ser cobrado por isto. 
É importante ressaltar que o 
consumidor não precisa dar 
motivos, ele pode apenas alegar 
arrependimento”, complemen-
ta.

Falta fiscalização
Para Rollo, falta fiscalização 

no Estado. Fato que justifica a 
“bagunça” e o não cumprimento 
da lei. “Inclusive, quando você 
entra com uma ação no Poder 
Judiciário para reclamar da não 
entrega de algum produto ou 
serviço, pede indenização por 

dano moral, muitos juizes ale-
gam que isto é mero aborreci-
mento”, critica o advogado, que 
finaliza: “se o consumidor con-
tratou algo no intuito de receber 
em uma determinada data e isto 
não é cumprido, muitas vezes a 
compra perde o sentido, como 
é o caso de compras de datas 
especiais. Por isto, é direito do 
consumidor desistir do contra-
to”.

Código precisa 
ser atualizado

Em matéria publicada no 
Jornal do Senado, o senador 
Rodrigo Rollemberg (PSDB-DF) 
ressaltou a importância de três 
projetos de lei que atualizam o 
Código de Defesa do Consumi-
dor, que é de 1990. Os projetos 
são resultados do trabalho feito 
por uma comissão especial de 
juristas instituída pela Casa. 

Um projeto (PLS 281/12) tra-
ta de compras pela internet;  já 
o PSL 283/12 cria normas para 
combater o superendividamento 
da população; e por fim, o PLS 
282/12 disciplina as ações ju-
diciais coletivas, assegurando 
prioridade e agilidade na Justi-
ça e a eficácia nacional das de-
cisões. 

Segundo o senador, os três 
temas estavam distantes do co-
tidiano do consumidor brasileiro 
há duas décadas, quando o Có-
digo foi elaborado. O comércio 
eletrônico, por exemplo, não 
existia naquele tempo. Além 
disso, a ascensão de milhares 
de pessoas à classe média e a 
ampliação da oferta de crédito 
criaram os recentes problemas 
de superendividamento. ■

Desde que entrou em vigor, há três anos, o Procon já apli-
cou 472 autuações  em empresas que não cumpriram a 

norma estadual.

CONSUMIDOR
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Por: Carlos Manhanelli

Vou falar sobre uma das 
ferramentas de cam-
panhas eleitorais, a 

mais comentada nos últimos 
pleitos: a Internet.

Políticos de todo o mundo 
invadiram a internet depois do 
sucesso da estratégia de cam-
panha de Barack Obama duran-
te as eleições americanas de 
2008, que utilizou redes sociais 
como Facebook, MySpace, You-
Tube, Flickr, AsianAve e Twitter.

Embora muitos estejam 
achando que colocaram o ovo 
em pé, nós da ABCOP utiliza-
mos essa ferramenta desde 
1996. Minha primeira entrevis-
ta sobre esse assunto foi na TV 
Gazeta de São Paulo em 1996, 
quando Francisco Rossi e Wal-
ter Feldmann colocaram suas 
páginas na Internet, ou seja, 
desde a década de 90 que já 
usamos essa ferramenta, po-
rem com as restrições legais 
que lhe foram impostas. Agora 
podemos usar na sua plenitu-
de, ou quase plenitude, de re-
cursos. 

Ainda não está estabeleci-
do o que funciona e o que não 
funciona na Internet, em cam-
panhas eleitorais no Brasil. Já 
sabemos o que funciona nos 
E.U.A., agora temos que saber 
abaixo do  Equador o que real-
mente funciona nesse espeta-
cular veículo interativo. É hora 
de testar todas as possibilida-
des e consagrar as melhores. 

Estão divulgando números 
mirabolantes de usuários da 
Internet. Mas no caso da elei-
ção, não adianta o número de 
usuários. O que nos interessa é 
saber quantas pessoas poderão 
ser influenciadas pela internet 
na hora do voto. A questão é: 
internet convence alguém a vo-
tar?

No levantamento efetuado 
pela ESPM realizado nas elei-
ções de 2008, desta vez em par-
ceria com o Ibope Inteligência, 
mostrou que a rede foi o prin-
cipal fator de decisão do voto 
para 5% dos eleitores paulis-
tanos. E entre os mais jovens, 
esse percentual dobrou para 
10%, chegando a 12% entre os 
que possuem nível superior. 

Aqui estão os percentu-
ais e os segmentos que foram 

atingidos na última campanha 
eleitoral. Com a possibilidade 
de utilização de todas as fer-
ramentas na campanha pode 
subir esse índice? Pode, porém 
não muito. E que segmentos 
poderemos atingir com o uso 
pleno da Internet? Incógnita.

Nas campanhas municipais, 
quantos serão atingidos em ci-
dades pequenas e médias? 

Em 2.010 a candidata Marina 
Silva, tentou a plena utilização 
da internet. Pelos resultados, 
não foi muito longe.

Em entrevista ao Jornal da 
Tarde de 22/10/2.011, um can-
didato declarou: “iPhone não 
vota”, sentencia Aleksander 
Mandic (ex-DEM, atual PSD). 
Como um dos precursores da 
internet no Brasil, ele tentou 
provar a eficácia da rede inves-
tindo em uma campanha total-
mente focada na internet. “Eu 
mandava os santinhos virtuais 
por e-mail e celular, mas não 
deu certo. De qualquer ma-
neira, só serei candidato no-
vamente se puder vencer uma 
eleição desta maneira”.

Outros levantamentos reali-
zados nos Estados Unidos e na 
Europa mostram que o impacto 
da rede sobre o resultado elei-
toral é fruto de três fatores: nú-
mero de eleitores com acesso, 
grau de interesse na eleição e 
grau de interesse dos políticos 
em utilizar o meio. 

Quantos destes três fatores 
pesa no Brasil? Quanto pesa 
o grau de interesse na eleição 
nos E.U.A e no Brasil?

Estar presente nas redes 
sociais não será o suficiente 
para colher sucesso nas ur-
nas, adverte Fernando Barros, 
presidente da agência de pu-
blicidade e marketing político 
Propeg. “Será preciso montar 
estratégias criativas, inéditas e 
que trabalhem a customização 
das mensagens para públicos 
específicos, deixando de lado 
os boletins generalistas.” Para 
ele, esse foi o grande trunfo da 
campanha eleitoral de Obama.

A segmentação será palavra 
de ordem na Internet e lem-
brando que de nada vai adiantar 
ter blogs, twitter, sites, portais 
e etc., se não tiver na campa-
nha alguém para atualizar e 

gerenciar a interatividade. Não 
adianta deixar apenas para um 
profissional fazer o serviço. Ele 
terá que coletar um mailling 
segmentado para melhor apro-
veitamento das mensagens, ou 
seja, além das atualizações de 
conteúdo, teremos que ter atu-
alizações e gerenciamento de 
mailling, para que a interativi-
dade, que é a função maior da 
Internet, funcione.

Temos encontrado nas cam-
panhas que participamos a to-
tal falta de interesse dos par-
tidos políticos e dos próprios 
candidatos em ter os e-mails 
dos filiados partidários. Não 
existe um mailling gerencia-
do nem do primeiro grupo de 
trabalho para a campanha, 
imagine então de eleitores. A 
maioria dos políticos acredita 
que os SPAM’S serão úteis em 
sua campanha. O tiro pode (e 
na maioria das vezes sair pela 
culatra.

Observamos também o fator 
credibilidade na internet. A toda 
hora o Fantástico (Rede Globo 
de TV) mostra as mentiras que 
navegam pela internet, além do 
enorme número de Vírus que 
paira pelo universo virtual. 

A credibilidade é fundamen-
tal para um veículo de comuni-
cação.

Não se iludam.  A TV e o 
Rádio ainda serão os grandes 
carros chefes de várias cam-
panhas futuras, principalmente 
as inserções de 30” que pega-
rão de surpresa o desavisado 
eleitor e conseguirá fazer com 
que a maioria receba a men-
sagem, quer queira quer não 
queira.  

Na Internet, discurso não 
funciona, mas diálogos sim. 
Resta saber se os políticos bra-
sileiros estão dispostos a ouvir, 
a falar e a responder as ques-
tões, críticas e sugestões ad-

vindas da interatividade. 
Roy Campos, consultor me-

xicano que trabalhou e acom-
panhou a campanha de Obama, 
em um dos Congressos que foi 
palestrante nos E.U.A junta-
mente comigo, disse uma fra-
se que definiu muito bem a In-
ternet Obama: A campanha de 
Obama na internet teve como 
objetivo angariar fundos para 
pagar a TV, que é onde se con-
vence o eleitor a votar neste ou 
naquele candidato. 

Em entrevista ao Jornal da 
Tarde de 22/10/2.011, declaro 
meu pensamento sobre a inter-
net nas campanhas eleitorais: 
“O acesso à internet cresceu, 
é verdade, mas política não é 
um tema tão procurado nas re-
des sociais”. Ou seja, “política” 
não é “sexo” (nem aqui, nem no 
Google).

A internet ainda chegará lá, 
mas respeitando sua caracte-
rística de veículo de comunica-
ção interativa.

Mutatis Mutantis. ■

INTERNET 
NOVA FERRAMENTA PARA 
C AMPANHAS ELEITORAIS

Carlos Manhanelli 
Prof. MS - Presidente da ABCOP – 

Associação Brasileira dos Consultores 
Políticos, autor de 16 livros sobre a 
matéria, Professor de Mkt Eleitoral na 
Universidade de Salamanca – Espa-
nha, participou de 264 campanhas 
eleitorais no Brasil, América Latina 
e África, em 38 anos de profissão. 
Membro do Hall da fama da revista 
americana “Campaigns & Elections”.
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TRANSPORTES 

Por: Renata Facchini Lellis

Ointeresse dos agentes 
da Administração pelo 
sistema de registro de 

preços é indiscutível, tal como 
é crescente seu uso, embasado 
na busca pela otimização da or-
ganização da rotina administra-
tiva, de maior economia ou ain-
da a fim de se afastar eventual 
fracionamento na aquisição do 
objeto. Na mesma proporção, 
até como consequência, muitas 
são as dúvidas que surgem e, 
bem por isso, nessa oportunida-
de almejamos enfrentar algu-
mas delas.

O Registro de Preços não é 
um sistema novo no ordenamen-
to jurídico brasileiro. Já nos idos 
de 1972 figurou na Lei Paulista 
nº 89, depois, esteve presente 
no Decreto-Lei nº 2.300/86. Atu-
almente, está normatizado na 
Lei nº8666/93, sendo que maior 
detalhamento sobre seu uso, 
nos termos do art.15, §3º, da 
citada Lei foi transferido para a 
figura do decreto regulamentar.

Especificamente quanto à 
possibilidade de alteração da 
ata de registro de preços, sa-
liento que a Lei nº 8666/93 não 
possui dispositivo expresso, seja 
sobre modificação qualitativa, 
atrelada à substância do objeto, 
ou quantitativa (mediante acrés-
cimo ou supressão), referente à 

dimensão do produto. Contudo, 
é possível entender que à ata se 
aplica o teor do art. 65, da Lei 
nº8666/93, uma vez que possui 
natureza jurídica muito próxima 
a do contrato. 

Friso que apesar da ata não 
se confundir com o contrato, já 
que nela não há obrigatorieda-
de de aquisição, não há dúvida 
quanto à existência de relação 
jurídica em que, mantidas as 
condições, a Administração, só 
pode adquirir da licitante que 
teve o preço registrado, confor-
me art.15, §4º, da Lei nº8666/93.

Acerca da regulamentação 
por meio de decretos, destaco 
que o Decreto Federal nº 3.931, 
em seu art.12, faz remissão ex-
pressa à aplicação do art.65, da 
Lei nº8666/93 à ata de registro 
de preços.

Sob o aspecto doutrinário, 
vale consignar a existência de 
extensa discussão sobre a me-
lhor hermenêutica a ser adotada 
sobre a possibilidade de acrés-
cimo de quantitativos à ata. As 
orientações vão desde as mais 
rigorosas, como é exemplo o 
entendimento de Marçal Justen, 
para o qual não caberia acrés-
cimo nem à ata nem ao contra-
to (p.193, JUSTEN), até posição 
mais flexível, que defende a re-
alização em qualquer um dos 

Vigência contratual e acréscimos 
no sistema de Registro de Preços

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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dois, desde que não cumulativa, 
como é o caso de Joel de Mene-
zes Niebuhr (p.101 – NIEBUHR).

De minha parte, tributando o 
respeito que merecem aqueles 
que sustentam entendimento 
diverso, tenho firme convicção 
de que a ata de registro de pre-
ços, se economicamente inte-
ressante para o Poder Público, 
é suscetível de ser aditada em 
quantitativos.

Não é demais lembrar que 
para tais acréscimos deve ha-
ver justificativas e precisam ser 
respeitados os limites legais do 
§1º do art.65 da Lei nº8666/93, 
bem como é de interesse frisar 
que essa possibilidade não isen-
ta a Administração do neces-
sário planejamento para suas 
aquisições.

Já no que tange aos contra-
tos decorrentes de ata, não me 
parece haver dúvida de que são 
aplicáveis as regras gerais da 
Lei nº8666/93, seja para pror-
rogações ou para acréscimos 
e supressões de quantitativos, 
uma vez que não há na referida 
norma qualquer distinção entre 
este tipo de ajuste e os demais.

Aliás, não se deve confundir 
validade da ata com vigência 
do contrato. Está expresso no 
art.15, §3º, III, da Lei nº8666/93 
que a validade do registro deve 

ser de até 1 (um) ano, enquan-
to, por outro lado, quando a Lei 
aborda a prorrogação dos con-
tratos administrativos não traz 
nenhuma ressalva quanto aos 
contratos derivados de ata de 
registro de preços e, portanto, 
estes, podem vigorar pelo prazo 
estabelecido em aludida Lei. ■
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Renata Facchini Lellis
Agente de Fiscalização Financeira 

na Assessoria da Secretaria da Dire-
toria Geral do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.



| 6 | JORNAL DO INTERIOR

Protagonismo FEMININO 
na política e nas finanças

Por mais que a sociedade 
tenha passado por gran-
de evolução, hoje as mu-

lheres ainda necessitam superar 
diversas discriminações, além de 
se adaptar em relação aos “afaze-
res puramente femininos”, como 
cuidar de casa e da família, com 
suas atividades profissionais. Isso 
leva muitas vezes a abdicação de 
seus sonhos, dando lugar aos so-
nhos da família ou à busca da rea-
lização profissional.

Na área pública, a questão não 
é diferente, pois, cada vez mais 
temos mulheres ocupando cargos 
de lideranças, tanto na gestão pú-
blica como na política, quem iria 
imaginar há vinte anos que tería-
mos uma presidenta da república.

Esses pontos são importantes, 
mas, apenas eles, não garantem 
a satisfação do sexo feminino. As 
mulheres devem também reali-
zar seus sonhos pessoais, e isso 
é possível através da educação fi-
nanceira. E os sonhos podem ser 
os mais variados, desde uma bol-
sa, até uma grande viajem, uma 
coisa todos esses objetivos têm 
em comum, podem ser realiza-
dos!

O primeiro passo para isso é 
fazer um diagnóstico da sua vida 
financeira, sabendo como real-
mente se encontram suas finan-
ças e para onde vai cada centavo 
do dinheiro que ganha. Tendo isto 
em mãos, a mulher deve estabe-

lecer seus sonhos. É importante 
deixar claro que não se deve ter 
apenas um objetivo, pois esses 
deverão ser divididos conforme o 
período que se pretende realizar, 
sendo, curto prazo, os que se re-
alizarão em até um ano; médio 
prazo, o que se realizará entre um 
a dez anos, e longo prazo, acima 
de dez anos.

Tem que se ter em mente que 
ser educada financeiramente não 
é abdicar de consumir coisas que 
deseja, mas é preciso estabele-
cer prioridades. Quando existem 
objetivos é muito mais fácil não 
comprar por impulso, pois, se 
avalia melhor se é isso o que quer. 
Assim, é importante para o uni-
verso feminino o consumo, mas 
este deve ser consciente. Não 
caindo nas armadilhas do marke-
ting publicitário e do crédito fácil 
que levam à inadimplência.

Com objetivo de auxiliar a bus-
ca pela realização de sonhos envio 
algumas dicas para mulheres:

1.    Fazer uma reunião familiar 
é o primeiro passo para a consci-
ência financeira; 

2.    Iniciar o diagnóstico fi-
nanceiro anotando o apontamen-
to diário de despesas, inclua em 
especial os pequenos gastos, até 
mesmo salão de beleza e gorje-
tas;

3.    Estabelecer os sonhos de 
curto até um ano, médio até dez 
anos e de longo prazo acima de 
dez anos;

4.    Tenha sempre no mínimo 
três sonhos, saiba o quanto cus-
ta, o quanto guardará e em quanto 
tempo realizará;

5.    Independente deter 
atividades dentro ou fora de 
sua casa é preciso que te-
nha um plano de aposenta-
ria seja previdência privada 
ou outro investimento de 
longo prazo;

6.    Atacar as despesas 
em excesso e supérfluas é 
fundamental para o suces-
so financeiro;

7.    Elaborar um orça-
mento financeiro onde no mesmo 
deverá reservar dinheiro primei-

ro para os sonhos e o que sobrar 
adequar ao novo padrão de vida;

8.    Guardar dinheiro para rea-
lização dos sonhos e adequar es-
tes investimentos ao tempo des-
tes sonhos;

9.    Mais vale estar educada fi-
nanceiramente e ter bom controle 
financeiro, do que trinta anos de 
trabalho;

10. Se você mulher respondeu, 
caso pare de trabalhar, não con-
segue manter seu atual padrão de 
vida por mais de cinco anos é pre-
ciso repensar a forma de admi-
nistrar seu dinheiro e fazer novas 
escolhas. ■

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.
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EDUCAÇÃO

Dentre as várias e com-
plexas causas, que 
vêm determinando a 

incapacidade do sistema edu-
cacional brasileiro em formar 
adequadamente as novas ge-
rações, está a falta de objeti-
vos bem delineados para cada 
grau de escolaridade. Trata-se 
a educação como se fosse valor 
em si, independentemente da 
instrumentalidade intelectual 
da sua natureza e dos fins práti-
cos para a sobrevivência de cada 
pessoa. A pergunta dos educa-
dores e “policy makers” sobre o 
que se deve focar no início e no 
decorrer do processo educativo 
das pessoas (Para que se edu-
ca?) ainda não foi devidamente 
respondida no Brasil, daí a fal-
ta de foco de que se ressente o 
trabalho exaustivo dos profes-
sores, como agentes que são do 
processo ensino aprendizagem. 

A REFORMA  EDUC ACIO -
N AL  D E S E J Á V E L

Todos tentam educar a 
ser educados sem 
saber claramente 
para quê. É assim 

que nascem núme-
ros absurdos, que vêm 

tornando a educação bra-
sileira numa empresa falida, 

isto é, sem capacidade para 
ajudar o país a desenvolver-se 
e amadurecer sua democracia 
interna, nem tão pouco para ob-
ter o respeito internacional dos 
países que se submetem à ava-
liações do aproveitamento esco-
lar, feitas periodicamente pela 
UNESCO e pela OCDE. 

Penso que, na educação, não 
há a mesma gratuidade que se 
quer das artes (a arte pela arte), 
ao contrário, educa-se sempre 
para viabilizar a conquista, pe-
las novas gerações, de valores 
e capacitações fundamentais 
para manter e enriquecer o pro-
cesso civilizatório da humanida-
de. A cultura acumulada pelos 
homens através de séculos, é 
que, devidamente sistematiza-
da, se deve transmitir às novas 
gerações, não apenas como um 
acervo erudito a ser por elas 
incorporado a seu patrimônio 
intelectual, mas principalmen-
te como estímulo, para o seu 
participacionismo na constru-
ção do futuro, por meio da ati-
vação da sua criatividade. Isso 

nos leva a conceber a educação 
como um edifício de dois pata-
mares intimamente integrados 
entre si: um, que ajusta os edu-
candos aos valores, aos costu-
mes e à capacidade intelectual 
da humanidade como um todo, 
e corresponde ao papel huma-
nizador da educação, e outro, 
que busca preparar as novas 
gerações ao momento históri-
co de uma sociedade, e que se 
traduz pela participação de to-
dos na conquista das chamadas 
aspirações nacionais. No Brasil, 
sonha-se, hoje com duas gran-
des realizações estratégicas, 
consideradas indispensáveis à 
caminhada do país para o pri-
meiro mundo, a saber: o de-
senvolvimento socioeconômico, 
que eleve substancialmente os 
Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) de sua população, 
e o aperfeiçoamento democrá-
tico, que assegure o participa-
cionismo ativo da cidadania nas 
decisões concernentes ao aper-
feiçoamento das práticas polí-
ticas da nação como um todo. 
Nesses dois objetivos máximos 
é que a educação brasileira te-
ria que focar os seus esforços 
e, por consequência, teria que 
mudar radicalmente a sua or-
ganização escolar e as priori-
dades programáticas dos cur-
rículos e das didáticas de todos 

os graus de escolaridade. Como 
se pode, desde logo concluir, 
para tanto, teria que haver, não 
só uma nova e profunda revisão 
na formação dos professores e 
no financiamento das redes es-
colares, neste caso, tirando as 
verbas destinadas ao setor da 
gestão arbitrária dos governos 
de cada esfera da Federação, 
e concentrando-as num Fundo 
Nacional, gerido por profissio-
nais competentes e conduzido 
por um planejamento pertinen-
te. Essa poderia ser uma re-
forma educacional desejável e 
mais adequada para vencer a 
crise de competência, que hoje 
impede o Brasil de ter a educa-
ção como a principal alavanca 
de seu progresso efetivo: com 
menos burocracia e mais fun-
cionalidade pedagógica. ■

Por Paulo Nathanael Pereira de Souza

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

dente do Conselho Federal de Educa-
ção. 
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Onde há uma pequena empresa aí 
pode estar a DESENV OLVE SP

ENTREVISTA

NA ADVB

Como parte do 
projeto de divulgar 
a Desenvolve SP, 
o presidente da 
instituição estará 
no dia 15 de ou-
tubro, na sede da 
ADVB em almoço 
palestra, segundo 
confirma o presi-
dente Latif Abrão 
Júnior. 

Ruy Martins Altenfel-
der Silva, presidente 
do conselho de admi-

nistração do Centro de Integra-
ção Empresa Escola, definiu a 
participação do presidente da 
Desenvolve SP na instituição 
filantrópica como importante e 
necessária, “o Brasil vive um 
momento único de sua história 
como eventos de grande mag-
nitude dos mais variados e que 
contribuem para que o mundo 
inteiro volte suas atenções para 
nossa pátria”. Destacou, ainda, 
que instituições como a Desen-
volve SP são de grande valia 
para os comerciantes e presta-
dores de serviços que almejam 
expandir e/ou aumentar seu 
faturamento, contribuindo para 
a geração de empregos e ala-
vancando o crescimento econô-
mico”.

“Grande parte dos estudan-
tes que o CIEE acompanha se-
rão os empresários de amanhã 
ou, ainda, trabalharão para cor-
porações que necessitem dos 
subsídios da Desenvolve SP”, 
afirmou o jornalista e presiden-
te executivo do CIEE, jornalista 
Luiz Gonzaga Bertelli.

O PAPEL DA AGÊNCIA
O presidente destacou no 

inicio de sua palestra que a De-
senvolve SP adota o conceito da 
necessidade do planejamento 

e da prática sustentável para 
buscar o desenvolvimento das 
empresas. “A instituição, con-
trolada pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, dispõe de um 
capital, alocado pelo tesouro 
estadual, de um bilhão de reais 
para o financiamento das pe-
quenas empresas, em especial 
o de longo prazo”.

JI – Presidente, essa moda-
lidade de financiamento atende 
os empresários?

Milton Luiz – Essa moda-
lidade é necessária para a 
sobrevivência das empresas, 
porém de difícil obtenção no 
sistema convencional de crédi-
to. Normalmente, as corpora-
ções conseguem obter somen-
te empréstimos para capital de 
giro, mas que não permite dar 
o salto necessário para o incre-
mento efetivo das mesmas.

JI –  Quais os requisitos para 
que a pequena empresa dê cer-
to?

ML – O desenvolvimento 
econômico de longo prazo ne-
cessita de crédito inteligente 
e de gestão eficiente que, jun-
tos, levam à sustentabilidade 
do empreendimento. Para isso, 
deve-se primeiro trabalhar 
com a organização empresa-
rial. É fundamental que tenha-
mos uma companhia calcada 
em princípios. É preciso que se 
invista na profissionalização da 
gestão para que se tenha uma 
empresa com governança mo-
derna e atual.

JI – O caminho, então, é a 
inovação?

ML – Muitas vezes o empre-
endedor surge em um momen-
to de necessidade. Torna-se um 
empreendedor, por exemplo, no 
ramo do comércio, mas obser-
vamos que a maioria acaba re-
alizando as mesmas atividades 
que outros, sem se preocupar 
em apresentar algo novo. Te-
mos percebido que a diferença 
entre os mesmos e os empre-
endedores de sucesso é a ino-
vação. Ao adentrar o mercado 
com algo novo, seja um produto 
ou um serviço, cria-se uma de-
manda nova, a partir da qual o 
empreendimento cresce.

JI –  Qual é o diferencial da 
agência?

ML – NNascemos com o ob-
jetivo de apoiar o estímulo do 
Estado de São Paulo, através 
do financiamento de longo pra-
zo para as pequenas e médias. 
Ela trabalha com taxas de ju-
ros baixas (aproximadamente 

0,41% ao mês), prazos de ca-
rência longos e longos prazos 
de financiamento. A Desenvolve 
SP trabalha com prazo de 10 
anos e 2 anos de carência. Não 
existe esse tipo de produto no 
mercado.

JI – Para a Copa do Mundo, 
algum projeto especial?

ML – Em fevereiro de 2012, 
a pedido do governador do Es-
tado foi criada a linha de inves-
timento esportivo 2014, tendo 
em vista a realização da Copa 
do Mundo. A presença do poder 
público, por exemplo, pode se 
dar no financiamento de cons-
trução de estádio ou de outras 
instalações esportivas para 
habilitar o município a rece-
ber bem as seleções e, após a 
copa , poderem ser utilizadas 
pela população. Essa operação 
é subsidiada, com taxa de juros 
de 2% ao ano e prazos que po-
dem chegar a 120 meses.

JI – E no caso do setor pri-
vado?

ML – Há a possibilidade de 
assistência para a construção 
de hoteis, atendendo à carên-
cia de quartos em determina-

dos municípios, assim como a 
modernização e ampliação dos 
já existentes, inclusive na área 
ambiental.

JI – Como deve proceder o 
empreendedor interessado no 
empréstimo?

ML – Segundo os regula-
mentos, nosso cliente precisa 
se enquadrar na faixa da pe-
quena e média empresa. Ele 
pode ir pessoalmente à agên-
cia, levando os documentos, ou 
utilizar o link “Negócios on-li-
ne” do portal da Internet.

JI – É possível obter em-
préstimo para uma empresa de 
inovação tecnológica que está 
localizada em São Paulo para 
investir em projetos de instala-
ções fora do Estado?

ML – De acordo com nor-
mas do Banco Central, a agên-
cia deve operar com empresas 
localizadas no nosso estado e, 
em casos excepcionais, com 
companhias localizadas em es-
tados limítrofes, desde que seja 
possível provar que a operação 
venha a repercutir em termos 
de geração de emprego dentro 
do Estado de São Paulo. ■

No próximo 15 de outubro, Milton Luiz de Melo 
Santos, presidente da Desenvolve SP, fará pa-

lestra para empresários de todos os setores, na 
ADVB.  O encontro faz parte da agenda que obje-
tiva mostrar a importante instituição de fomento. 
Recentemente no CIEE, Milton mostrou as opor-

tunidades de crescimento para o Estado.

Por: Silvia Melo
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Nosso vizinho mais pe-
rigoso mora dentro 
de nós, habita nosso 

jeito de ser e nos tira muitas 
coisas importantes nos mo-
mentos que mais precisamos 
delas; é um predador de opor-
tunidades. Cresce mais que 

nosso bom censo; infla nosso 
frágil coração; coloca nosso 
cérebro numa falsa supre-
macia e nos atribui um valor 
que não conquistamos ainda, 
deixando o mundo pequeno 
diante da grandiosidade equi-
vocada de um par de olhos 
embriagados pela sensação 
supremacia.

Vencer o ego é o maior de-
safio humano já imposto pela 
vida. Antes de progredir na 
vida é necessário regredir no 
ego. Entre os sábios de nos-
sa história sempre foi matéria 
prioritária em razão do estra-
go que pode causar na vida 
das pessoas quando elas atu-
am com procedimentos que 
estimulam o ego. Ao fazerem 

isto, afastam-se da realidade 
e constroem castelos na areia 
acreditando que o mar nunca 
vai subir até ali, isto é subesti-
mar demais o mar, mas o ego 
tem esta característica, ele 
subestima as coisas de mais 
profundidade e valores da 
existência.

Toda pessoa tem e precisa 
entender a dosagem de ego 
que aplica em sua vida, ele 
adora uma massagem, res-
ponde com uma sensação de 
bem estar, porém nem sem-
pre devemos preferir os que 
nos adulam. Talvez seja me-
lhor preferir os que nos criti-
cam com honestidade e res-
peito e nos ajudam a encontrar 
o caminho, do que sorrir para 

aqueles que nos paparicam 
nos afastando do caminho. 
Quando nos dizem que esta-
mos certos nem sempre nos 
dizem a verdade e nem sem-
pre estamos realmente certos.

Eis a sombra que escurece 
nossa lucidez e nos afasta da 
compreensão de nosso des-
tino, está por perto nos mo-
mentos que estamos na luz 
de nossas realizações, assim 
como uma sombra, precisa de 
luz para se manifestar. Não 
acredite em seu ego, ele vive 
na escuridão e quer sua com-
panhia. ■

O Brasil está se prepa-
rando para os próximos 
cinco anos. Vai receber 

a Copa das Confederações em 
2013, a Copa do Mundo em 2014 
e os Jogos Olímpicos em 2016. 
O País estará na vitrine mundial 
por conta desses importantes 
eventos. Da mesma forma, as 
empresas devem pensar em 
seu futuro próximo, pelo menos 
do próximo quinquênio. O que 
fazer para a sua empresa estar 
na vitrine do mercado? Sob o 
meu ponto de vista, a resposta 
a essa pergunta passa, priorita-
riamente, por um bom e abran-
gente Plano Estratégico de Co-
municação.

O primeiro estágio desse pla-
no é de conhecimento próprio. 
Olhar para dentro da empresa, 
fazer um diagnóstico dos pontos 
fortes e fracos e, especialmen-
te, perceber e/ou eleger uma 
característica de produto ou 
serviço que possam diferenciar 
a empresa das demais no mer-
cado de hoje, tão competitivo. 
Após esse diagnóstico inicial, é 
importante utilizar-se de ferra-

O futuro do seu NEGÓCIO

mentas de Comunicação com o 
mercado para estabelecer essa 
diferença: justamente a forma 
de colocar a empresa na vitrine 
do mercado, como falamos no 
início.

Os pontos focais do Plano Es-
tratégico de Comunicação são 
os Projetos de Marketing, a As-
sessoria de Imprensa, as Rela-
ções Públicas, as Relações Ins-
titucionais e, quando for o caso, 
as Relações Governamentais.

Quando falamos em Pro-
jetos de Marketing significa 
que a empresa deve analisar 
como está sendo gasta a verba 
de Marketing que ela possui. 
A empresa precisa entender o 
seu DNA e ver se o budget está 
sendo pulverizado em veículos 
de massa ou concentrado em 
veículos especializados em sua 
área de atuação. Não se devem 
esquecer as novas ferramentas 
de mídias sociais, para procurar 
novos caminhos de investimento 
da verba existente, que possam 
trazer mais resultados.

Diferentemente do que é 
gasto em Marketing – essen-

cialmente a própria empre-
sa falando ao mercado sobre 
ela mesma, a Assessoria de 
Imprensa é uma ferramen-
ta imprescindível para criar e/
ou consolidar uma imagem de 
credibilidade da empresa. Nor-
malmente, o que se gasta em 
Assessoria de Imprensa – sen-
do bem feita – traz um enorme 
retorno de mídia espontânea, 
muito maior do que o que se-
ria gasto em Marketing de for-
ma equivalente. Além do mais, 
o resultado positivo de veículos 
de renome falando espontanea-
mente sobre os produtos e ser-
viços da empresa, como se diz 
no mercado, não tem preço.

Quando falamos em Rela-
ções Públicas, falamos especifi-
camente de abertura de nichos 
de mercado. Podem ser feitas 
ações – através de Organiza-
ção de Eventos – para fidelizar 
os clientes pré-existentes e 
para sensibilizar novos targets. 
Apresentar a empresa a novos 
interlocutores de mercado é a 
proposta, ao utilizar essa ferra-
menta. Ao passar às Relações 

Por: Paulo Pandjiarjian*

* Paulo Pandjiarjian
Jornalista com título de especiali-

zação em Jornalismo Impresso e con-
sultor, é diretor-gera da Pan Brasil 
Comunicação eEmpresarial

e-mail: diretoria@panbrasil.com.br

Institucionais, chegamos ao 
ponto que estabelece relações 
da empresa com os entes de 
mercado de sua área ou setor, 
tais como Associações, Federa-
ções, Sindicatos e Autarquias. 
Quando for o caso, há que se 
fazer um trabalho de Relações 
Governamentais, de relaciona-
mento com o Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, nas instâncias 
de atuação da empresa.

Se a empresa não se sentir 
preparada para dar esses pas-
sos sozinha, há ótimos consul-
tores no mercado que podem 
colaborar para diagnosticar, 
propor e implementar um posi-
tivo Plano Estratégico de Comu-
nicação, Taylor Made para o ta-
manho e característica de cada 
uma das empresas, quer sejam 
micro, pequenas ou médias or-
ganizações. ■

ARTIGOS

Por: Cesar Romão*

EVITE ESTÍMULOS DO EGO

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

GARÇA - Participação 
comprova Solidariedade

O prefeito Cornélio Mar-
condes, de Garça e o 
presidente da Câmara, 

Afrânio Napolitano foram parti-
cipantes do seminário em Gar-
ça. Em conversas com diretores 
da Uvesp e membros da Se-
cretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, confirmaram 
que os poderes constituídos do 
município têm cuidado da elimi-
nação das barreiras arquitetô-
nicas e a produção de legislação 
especial que olha com carinho 
para esse público. Adesão ao 
evento demonstrou a atenção 
especial da sociedade civil com 
a causa. ■

Escoteiros de Garça entraram na campanha de 
orientação à inclusão e respeito às pessoas com 
deficiência.

Presidente da Câmara, Afrânio Napolitano e o 
vereador Fábio Bez comprometem-se com a causa da 
acessibilidade, em diálogo com o presidente da Uvesp.

Secretário adjunto, Marco Pellegrini é recebido pelo 
prefeito de Garça, Cornélio Marcondes e esposa.

Entrada das bandeiras no auditório da Caravana 
em Garça mostrou o momento cívico da plateia, 
constituída por representantes dos poderes 
públicos e da sociedade civil.

Mesa solene de 
abertura, em Garça, 

com Carlos Cruz, presi-
dente da Câmara, 

Afrânio Napolitano, o 
prefeito 

Cornélio Marcondes, o 
secretário 

Marco Pellegrini, 
Sebastião Misiara, 

Jaime  Venancio, 
comandante do 

Tiro de Guerra e o 
presidente da 

Associação dos 
Deficientes de 

Garça, 
Milton Fabrício.

Voluntários participam da preparação das 
participantes do Desfile de Modas Inclusivo.

Representantes da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e da Uvesp, foram 

considerados “Hóspedes Ilustres” 
pelo poder público da cidade.

Daniela Auler com as suas “modelos” do desfile 
inclusivo. Ponto alto dos seminários

Waldir Lamberti, presidente da Câmara de 
Presidente Alves com o diretor de eventos da 
UVESP, Luis Mário Machado.

Dorival Marzola, prefeito de Ocauçu, o secretário Marco 
Pellegrini e Marinalva Cruz, da Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho.

A pesquisa comandada pelo estatístico Mauricio de 
Paula Hermmann tem norteado o trabalho da Secreta-
ria e da Uvesp nos municípios com relação 
à inclusão e acessibilidade.
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Vereadora Erika Affonso tem como prioridade 
em suas propostas legislativas 

o fim das barreiras arquitetônicas. 

A caravana realizada em 
Bananal contou com a 
presença de represen-

tantes dos municípios de Barra 
Mansa, Volta Redonda, Itajaí e 
Valença, do estado do Rio de Ja-
neiro, que definiram a realiza-
ção desses eventos em suas co-
munidades. O evento, que teve 
o apoio da prefeitura e câmara 
municipal de Bananal, destacou 
mais uma vez o mercado de tra-
balho e o transporte acessível, 
como fundamentais e necessá-
rios para a igualdade social tão 

esperada pelas pessoas com 
deficiência. O secretário adjun-
to Marco Pellegrini, o exemplo 
de superação mais aplaudido 
na atualidade nos municípios, 
disse que “a educação que o se-
minário oferece e o exemplo dos 
próprios palestrantes e inte-
grantes da secretaria têm poder 
transformador e incentivam o 
desejo de vencer as barreiras do 
preconceito”. Prefeitos e verea-
dores assistiram o evento, sem, 
contudo participar da mesa em 
respeito à legislação eleitoral. ■

CARIOCAS aplaudiram a 
Caravana em BANANAL

Sociedade civil e poderes públicos dividiram espaços para ouvir os palestrantes da 
caravana em Bananal.

Memorial da Inclusão foi visitado por alunos de vários estabele-
cimentos da região paulista e carioca, no ginásio em Bananal.

Secretário Marco Pellegrini e modelos que desfilaram e dançaram 
na Caravana.

Jornalista Claudio Oliva, responsável pela supervisão e ceri-
monial da Caravana, explica à representante da APAE de Barra 
Mansa, os objetivos do projeto da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Na foto com Ufaria das Graças Delphin, 
diretora da APAE e Marinalva Cruz, da Secretaria de Emprego e 
Relações do Trabalho.

Claudio Saraiva, do Creci de Bananal, 
instituição parceira da Caravana, entrega 
brinde para sorteada, e elogia trabalho em 
favor da acessibilidade.

Wanderley Marques de Assis, presidente do Conse-
lho Estadual de Apoio às Pessoas com Deficiência, 
pediu o compromisso dos candidatos com a causa da 
acessibilidade.

Karynna Rodri-
gues, secretária 
de Esportes 
e Fabiana de 
Moraes, secretá-
ria de Cultura e 
Turismo, elogia-
ram a caravana e 
cumprimentaram 
o Governo do Es-
tado pela preocu-
pação em igualar 
todos no esporte 
e na cultura.

Sérgio Gatto, diretor de esportes da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marinalva Cruz, 
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, Wanderley  Marques de Assis, presidente do conselho estadual, 

Flávia Vital e Samandal Sabadini, secretário da Educação, 
ouvem Carlos Cruz sobre os projetos da Pasta do Governo do Estado.

Marco Pellegrini entrega brinde sorteado no final da Caravana.
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ENTREVISTA

COMO ENTENDER A IMPORTÂNCIA D0 TRANSPORTE ACESSÍVEL

O transporte coleti-
vo não é reconhecido 
por todos como direi-

to fundamental. Porém, como 
já alertavam Benício Schmidt 
e Ricardo Farret: “por ser um 
direito-meio, ele influencia os 
demais. Sem que ele seja ga-
rantido, os outros direitos bási-
cos da sociedade serão apenas 
letra morta nos diversos esta-
tutos legais”.

O Jornal do Interior, presen-
te na 3ª Caravana da Inclusão, 

Acessibilidade e Cidadania, ou-
viu a técnica em mobilidade in-
clusiva, Flávia Vital, da Secre-
taria dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência

JI - Como podemos entender 
o transporte?

Flávia - O transporte aces-
sível, para todos, assegura um 
dos direitos fundamentais do 
cidadão - estabelecido na Cons-
tituição Federal - que é o direito 
de ir e vir, com qualidade, segu-
rança e autonomia. Amplia as 
oportunidades, colocando todos 
os bens e serviços à disposição 
das pessoas que necessitam.

Enfim, não prover a infra-
estrutura e os serviços adequa-
dos é negar a oportunidade de 
cidadania a uma parcela da po-
pulação. Garantir este modelo 
de sociedade no planejamento 
e implementação de infra-es-
trutura e de serviços acessíveis 
é uma tarefa árdua, devido à 
enorme diversidade de ambien-
tes e de pessoas. 

Se São Paulo construir a me-
lhor e a mais eficiente solução, 
como está se desenhando, nós 
vamos influir para o que Brasil 
inteiro possa ter um programa 
de mobilidade para as pessoas 
com deficiência real, efetivo, 

justo, garantindo na equidade, 
a justiça social plena que é ca-
racterística, é a vocação do es-
tado brasileiro. 

JI - Como resolver um pro-
blema que persiste há anos?

Flávia - Um grande desafio, 
presente em maior ou menor 
escala na maioria das adminis-
trações municipais: a imple-
mentação da legislação e das 
normas brasileiras de acessi-
bilidade, a partir da elaboração 
de um plano que tenha ações 
coordenadas que levem à efeti-
vidade da política proposta. Sua 
abordagem é a construção da 
cidade, seus espaços públicos 
de circulação e os serviços pú-
blicos de transporte.

Para a implementação desta 
política, é importante conside-
rar a diversidade dos municí-
pios em relação ao seu porte, 
as características do sistema 
de transporte público, a inci-
dência de deficiências, o nível 
de conhecimento, a capacidade 
técnica, o orçamento e a orga-
nização das pessoas com defi-
ciência.

Estimular e apoiar o governo 
municipal no desenvolvimen-
to de ações que garantam a 
acessibilidade aos sistemas de 

transportes, equipamentos ur-
banos e a circulação em áreas 
públicas para pessoas com res-
trição de mobilidade e defici-
ência, é o passaporte real para 
uma vida ativa e produtiva. 

Afinal, de pouco vale o di-
reito de estudar, trabalhar e 
ter momentos de lazer se não 
for possível chegar à escola, ao 
trabalho e ao cinema.

JI - Todas as pessoas com 
deficiência devem ter direito a 
gratuidade no transporte?

Flávia - A gratuidade na uti-
lização no transporte, quando 
acessível, deve ter um caráter 
apenas sócio-econômico e não 
estar vinculado à deficiência.

A gratuidade nas passagens 
deve ser encarada como uma 
política redistributiva. É impe-
rativo que esta redistribuição 
de renda seja ética, e realmen-
te contemple a justiça social. 
Para tanto, precisamos definir 
uma política clara de conces-
são de gratuidade e descontos 
no setor. Esta nova perspectiva 
possibilitará às pessoas com 
deficiência, como as demais, 
participarem plenamente de to-
dos os aspectos da vida.

Por outro lado, é sabido que 
a maioria das pessoas com de-

Cliente Nelson, 
Ecogen, 
Economia Verde

Cliente Fernando, 
Lionfer, Máquinas 
e Equipamentos

Cliente Reginaldo, 
Metax, Projetos 
de Investimento

A Agência de Fomento Paulista agora se chama 
Desenvolve SP. Uma instituição financeira do 
Governo do Estado de São Paulo que há três 
anos ajuda os pequenos e médios empresários 
a crescer, oferecendo taxas atrativas e ótimos 
prazos em linhas de financiamento como 
Máquinas e Equipamentos, Projetos de 
Investimento, Economia Verde, Franquias, entre 
outras.  Tudo por meio de um site simples, ágil e 
seguro. Para mais informações, procure sua entidade 
empresarial ou acesse desenvolvesp.com.br 
e faça agora mesmo uma simulação.

Desenvolve SP. Crédito para sua empresa crescer.

ATÉ 120  MESES PARA PAGAR.

JUROS A 0,41% AO MÊS
PARTIR DE        + IPC FIPE.

Para empresas com faturamento anual a partir de R$ 360 mil.

Acesse e assista ao 
filme da campanha.

SUA EMPRESA ESTÁ  
PRONTA PARA CRESCER?  
A DESENVOLVE SP ESTÁ 
PRONTA PARA AJUDAR.
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TRANSPORTES

COMO ENTENDER A IMPORTÂNCIA D0 TRANSPORTE ACESSÍVEL
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ficiência vivem na pobreza o 
que deve garantir não apenas 
a gratuidade nos transportes, 
como também outras políticas 
públicas sociais.

JI - Quais os desafios encon-
trados?

Flávia - Uma das principais 
dificuldades para a estrutura-
ção de ações nessa frente de-
corre justamente da falta de 
alinhamento das legislações e 
procedimentos relativos à gra-
tuidade do transporte público 
para pessoas com deficiência, 
já que cada esfera de governo 
é responsável por um nível de 
regulação dos transportes, ge-
rando uma quantidade expres-
siva de leis e decretos sem que 
haja, necessariamente, uma 
coordenação entre eles. Outro 
grande desafio está na revisão 
dos critérios de concessão de 
gratuidade, os quais comumen-
te estão vinculados às avalia-
ções biomédicas, à existência 
de relação formal com o merca-
do de trabalho e às avaliações 
sócio-econômicas. 

Enfim, são diversos os de-
safios colocados pelo atual 
cenário das políticas públicas 
de gratuidade do transporte 
público às pessoas com defi-

ciência no Estado de São Pau-
lo. As legislações relacionadas 
ao transporte intermunicipal, 
de competência estadual, e 
ao transporte urbano, de res-
ponsabilidade dos Municípios, 
adotam as mais diversas e con-
testáveis definições de pessoas 
com deficiência, públicos-alvo, 
critérios e procedimentos.

JI - Quais as ações que a Se-
cretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência vem 
adotando?

Flávia - Participamos da 
Comissão Metropolitana de 
Acessibilidade e Gratuidade – 
COMAG coordenada pela Secre-
taria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos e do grupo da 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas que está elabo-
rando a revisão da NBR 14021 
– Acessibilidade em Trens Ur-
banos e Metropolitanos. 

Paralelamente desenvolve-
mos o Programa Moto Contínuo 
que tem como objetivos espe-
cíficos revisar as disposições 
legais relacionadas às pessoas 
com deficiência ou mobilida-
de reduzida, verificando se as 
mesmas atendem às remode-
lações ocorridas nos sistemas 
de transporte, revisar os crité-

rios concessão de gratuidade, 
elevar a prioridade do assunto 
às agendas de discussão, capa-
citar a cadeia dos prestadores 
de serviços e usuários estimu-
larem o emprego de pessoas 
com deficiência e garantir a 
acessibilidade e segurança na 
utilização do transporte públi-

co.
Nossa meta é que a pessoa 

com deficiência do Estado de 
São Paulo, que tenha direito a 
gratuidade, utilize o transporte 
urbano de qualquer município 
do Estado  bem como o trans-
porte intermunicipal, com um 
único cartão. ■
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ACESSIBILIDADE

No último dia 11 de se-
tembro, o governador 
Geraldo Alckmin rece-

beu no Palácio dos Bandeiran-
tes a Delegação Brasileira Pa-
ralímpica e entregou a Medalha 
do Mérito Esportivo. “Essa casa 
já viveu muitas emoções, mas 
nenhuma tão forte e tão grande 
quanto a de hoje. Estamos aqui 
em nome da população do Es-
tado entregando a medalha do 
Mérito Esportivo e dizer que vo-
cês encheram de alegria o co-
ração de quase 200 milhões de 
brasileiros”, disse Alckmin.

43 MEDALHAS PARA O BRASIL

Um dos momentos mais 
emocionantes da cerimônia foi 
quando o nadador Daniel Dias, 
que conquistou seis medalhas 
de ouro, quebrou o protocolo 
após seu breve discurso e colo-
cou todas as medalhas que ga-
nhou nas autoridades que es-

tavam no palco. “Tive 11 horas 
para pensar no que iria falar, 
mas só quero dizer obrigado e 
parabéns a toda essa delega-
ção”, afirmou Dias.  

Com a 7ª colocação no qua-
dro geral de medalhas, o Brasil 
conquistou 43 medalhas, sendo 
21 de ouro, 14 de prata e oito de 
bronze. Desse total, 25 são de 
integrantes do time São Pau-
lo. “Esse é um time campeão. 
Olha quanta honra se São Pau-
lo fosse um país, seria o oitavo 
do mundo”, enfatizou Alckmin, 
que destacou que o governo 

“Todos nós somos capazes de realizar nossos sonhos!”, disse o nadador Daniel Dias 
ganhador de 6 medalhas de ouro, ao exibir uma delas junto com os demais, ganhado-
res da medalha de Honra ao Mérito Esportivo.

continuará apoiando os atletas.
A secretária dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, 
Dra. Linamara Rizzo Battis-
tella, agradeceu o apoio rece-
bido pelo estímulo ao esporte 
e se emocionou ao relembrar 
alguns momentos marcantes 
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Cerimônia no Palácio dos Bandeirantes em homenagem aos atletas paralímpicos do 
Time São Paulo.

das Paralímpiadas de Londres. 
“Todos são vencedores, alguns 
medalhistas, mas todos com a 
vitória no coração”.

DEPOIMENTOS
Os atletas Daniel Dias, na-

dador que conquistou seis me-
dalhas de ouro em Londres, e a 
corredora Terezinha Guilhermi-
na, duas vezes ouro, revelaram 
situações emocionantes vividas 
durante a competição mundial. 
“Foram momentos incríveis, 

não só pelas conquistas, mas 
pelos Jogos em si. Foi algo que 
vai marcar a história do esporte 
paraolímpico brasileiro e mun-
dial”, destacou Daniel Dias. 

O nadador descobriu o para-
desporto ao assistir pela TV as 
Paralimpíadas de Atenas, em 
2004. “O esporte mudou muito 
a minha autoestima. Todos so-
mos capazes de realizar nossos 
sonhos e acho que fui uma pro-
va disso”, afirmou.

Ao ser questionado sobre 
qual o segredo para conquis-
tar tantas medalhas, Dias fa-
lou que treina muito e também 
tem muita determinação e fé. 
Ele ainda falou sobre a expec-
tativa para os próximos Jogos, 
que serão realizados no Rio de 
Janeiro em 2016. “Vou treinar 
muito. Que os incentivos conti-
nuem.”

Outra atleta presente entre 
os homenageados era Terezi-
nha Guilhermina, que conquis-
tou as medalhas de ouro nos 
100 metros T11, com quebra de 
recorde mundial, e nos 200 me-
tros também na categoria T11. 
“Tenho muito orgulho de ser 
brasileira e receber da socieda-
de o respeito pelas medalhas, 

pelos resultados, independente 
da deficiência”, disse.

Terezinha lembrou o mo-
mento em que seu atleta-guia, 
Guilherme Santana, caiu nos 
400 metros T12. Segundo a 
atleta, Santana sentiu dor após 
uma sequência desgastante na 
fase eliminatória. “Somente 
sou a melhor do mundo porque 
tenho o guia melhor do mundo 
para trabalhar comigo”, contou.

Após Santana cair, a atle-
ta se jogou na pista do Estádio 

Olímpico, em solidariedade ao 
colega. “Foi uma forma de dizer 
para o mundo que o atletismo 
para cego não é esporte indivi-
dual, e sim de equipe. Não tem 
como conquistar sozinha”, afir-
mou a atleta. Em 2016, ela quer 
mais: “já que a festa será aqui 
em casa, que a cereja do bolo 
fique com a gente.”

TIME SÃO PAULO
A secretária dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, Lina-
mara Rizzo Battistella ressal-
tou que os atletas paralímpicos 
“levam no peito e no coração o 
melhor de cada um”. Salientou 
que São Paulo deu visibilidade 
ao paradesporto com as con-
quistas em Londres. 

O presidente do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, Andrew 
Parsons lembrou que a Dra. Li-
namara no ano passado foi elei-
ta a “Personalidade Paralímpi-
ca do Ano e “agora concorre ao 
bi”, disse.

Parsons destacou mais: “O 
governador Geraldo Alckmin é 
o camisa 10 e a Dra. Linama-
ra camisa 9. O primeiro como 
cérebro da iniciativa de investir 
nos atletas paralímpicos e a se-
cretária é quem faz os gols. ■
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INCLUIR COM RESPONSABILIDADE
A inclusão é um com-

promisso republicano 
que obteve reconhecido 

êxito nas últimas décadas e que 
continua presente no discurso 
político. Num país de profundas 
iniquidades como o Brasil, é sau-
dável e urgente praticar a verda-
deira inclusão. Os excluídos têm 
direito fundamental à participa-
ção. Merecem constar da partilha 
de todos os bens da vida que a 
civilização disponibilizou para os 
mais favorecidos. 

O Brasil acordou para o tema 
e adotou o chamado neo-desen-
volvimentismo, alicerçado no 
processo de inclusão social. O 
diagnóstico da exclusão social é o 
eixo das políticas públicas funda-
das sob a vertente da demanda. A 
transferência de renda direta me-
receu incremento com impacto 
no consumo. Falta é alavancar a 
transferência indireta de renda 
via serviços e avanço na infra-
estrutura, na qual compreendo 
também uma educação consis-
tente, não mera escolarização. Se 
algo tem sido feito, muito resta a 
fazer. 

Só que inclusão merece análi-
se menos reducionista. Inclusão 
não se dá apenas mediante con-
cessão de benefícios que com-
pensem a natural desigualdade 
entre as pessoas. Alimentar in-
definidamente apenas inclui o be-
neficiário no imenso rol daqueles 
que não sabem o que fazer, senão 
mendigar um mínimo de aten-

ção por parte do governo. Incluir 
significa habilitar o indivíduo à 
participação. Não se construirá a 
Pátria justa, fraterna e solidária, 
se não houver incremento efetivo 
e consistente numa inclusão bem 
pensada. 

A verdadeira inclusão é fruto 
da educação. Não se confunda 
“educação” com “escolarização”. 
A multiplicação de escolas e cur-
sos tornará o Brasil todo esco-
larizado. Não necessariamente 
educado.

Educar é treinar para a vida. É 
ensinar a pessoa a aprender. Já 
não existe aquela certeza de que 
alguém “ensina” e outro “apren-
de”. O autodidatismo é a receita, 
numa era em que o conhecimen-
to está disponível em inúmeras 
plataformas. O conteúdo acessí-
vel é imenso. Há excesso de in-
formação. A inflação informativa 
é uma das possíveis causas do 
mal-estar existencial, do descon-
forto que a pessoa lúcida sente 
diante da infinidade de livros que 
nunca chegará a ler, dos milhões 
de shows, músicas, peças, ins-
talações que deveria assistir e 
que simplesmente não consegue 
atender. A demanda é imensa, a 
possibilidade de satisfazê-la é li-
mitada.

Uma nação realmente civili-
zada se empenharia em “educar” 
seu povo. Todos os que aqui estão, 
com qualquer idade. A ignorância 
não é privilégio do pobre. Muito 
rico é imbecil quando prefere sa-

crificar a natureza para aumentar 
seu lucro imediato, esquecendo-
se do futuro. A sabedoria popu-
lar é um atributo da singeleza, 
construída no curso de inúmeras 
gerações. Conhecer-se profun-
damente e cada dia mais, saber 
relacionar-se com o próximo, 
respeitar a natureza e satisfazer 
o desejo de infinito é a bússola do 
equilíbrio existencial. 

Em péssima hora houve a pa-
dronização do ensino, cerrada a 
porta ao experimento, quando o 
Brasil já contou com Institutos de 
Educação Experimental. Os mais 
capazes ousam relatar sua cons-
tatação inquestionável. A criança 
é criativa, intui o “pensamento 
produtivo”, detectado por Max 
Wertheimer. Colocam-na em uma 
classe do ensino fundamental e 
ela é sufocada para decorar in-
formações inúteis, das quais não 
fará uso em sua vida prática. 

Algo de muito errado ocorre 
com a nossa educação. Falha já 
detectada por Michel de Montaig-
ne e inserta em seus “Ensaios”: 
submete-se um número enorme 
de crianças a um ensino homo-
gêneo, sem respeitar sua histó-
ria, seu talento, sua vocação, sua 
potencialidade. Transmite-se a 
mesma informação. Estranha-se 
quando poucos dão certo nesse 
equivocado processo educativo.

Incluir significa prover o indi-
víduo de condições para escolher 
seu próprio caminho, para perse-
guir suas finalidades, sem contar 

com a tutela caritativa do Esta-
do, senão para um curto período. 
Ninguém crescerá se ficar - inde-
finidamente - à espera de que al-
guém supra suas necessidades. A 
vocação humana é dominar habi-
lidades, estimular os próprios ta-
lentos, combater as deficiências e 
se aperfeiçoar sempre, até atingir 
a plenitude possível.

Só então se poderá falar em 
inclusão, pois cada um só terá os 
limites postos por sua condição 
e vontade de progredir. Não há 
finitude para quem tiver vonta-
de de vencer na vida, obtendo os 
resultados adequados aos seus 
limites. Um indivíduo que vier a 
ser efetivamente educado terá, 
só por si, todas as condições para 
ampliar sua consciência de sujei-
to político, titular de direitos e ca-
paz de demandar - exitosamente 
- por eles. ■

Por: José Renato Nalini*

José Renato Nalini
Corregedor Geral da Justiça do Es-

tado de São Paulo – biênio 2012/2013.

Pesquisa CRECISP registra 
retração no mercado em julho
De acordo com os re-

sultados divulgados na 
última semana pelo 

Conselho, no mês de julho os 
mercados de venda e locação de 
imóveis apresentaram desem-
penho negativo no Estado de 
São Paulo.

O levantamento foi feito com 
1.432 imobiliárias em 37 cida-
des paulistas e demonstra que, 
no período analisado, as ven-
das caíram 5,63% na compa-
ração com o mês anterior. Nas 
locações, a queda foi um pouco 
menor: 3,24%. Nos dois casos, o 
acumulado do ano está negativo 
em 20,72% e 1,93%, respectiva-
mente.

Para efeito de estudo, a pes-
quisa CRECISP divide o estado 
de São Paulo em quatro regiões 
distintas, a saber: Capital, Gran-
de ABCD e Guarulhos e Osas-
co; Litoral  e Interior. No mês 
de julho, a queda nas vendas 
foi registrada na cidade de São 
Paulo (-32,08%) e no Grande 
ABCD (-21,64%). No Litoral e no 
Interior houve crescimento de 
18,3% e 5,56%, respectivamen-
te, o que contribuiu para que a 
retração não fosse tão brusca.

A preferência dos comprado-

res paulistas foi pelos aparta-
mentos, representando 53,19% 
do total vendido contra 46,81% 
de casas. Interior, Capital e 
Grande ABCD foram as três 
regiões que mais financiaram 
imóveis, enquanto no Litoral 
prevaleceram as aquisições à 
vista.

A faixa de preço final dos 
imóveis negociados no Estado 
foi superior a R$ 200 mil, tota-
lizando 52,28% das vendas rea-
lizadas pelas imobiliárias con-
sultadas pelo CRECISP. Outro 
ponto percebido pela pesquisa 
foi a preferência dos compra-
dores por imóveis situados em 
bairros das áreas mais cen-
trais das cidades. Eles foram os 
campeões de vendas no Interior 
(72,97%); no Litoral (69,3%) e no 
ABCD (88,24%).

O mercado de locações deu 
preferência para casas ao invés 
de apartamentos, com 58,06% 
contra 41,94% do total.

Interessante notar que houve 
queda tanto nas vendas quanto 
nos alugueis na Capital. No In-
terior, também houve redução 
no volume de imóveis alugados, 
mas no Litoral e Grande ABC as 
locações aumentaram na com-

paração julho/junho.
A faixa de aluguel mais pro-

curada foi a de valor até R$ 
800,00, com 53,17% dos con-
tratos registrados pelas imo-
biliárias pesquisadas em todo 
o Estado. Na Capital e no Lito-
ral, especificamente, esse valor 
subiu para R$ 1.000, enquanto 
Interior e as cidades do ABCD, 
Guarulhos e Osasco acompa-
nharam a mesma tendência es-
tadual.

O fiador continua sendo a 
opção mais utilizada pelos lo-
catários do Estado e ainda em 
três das quatro regiões estu-
dadas pela pesquisa CRECISP, 
estando presente em 54,69% 
das novas locações. Somente no 
Litoral a maioria dos contratos 
adotou o depósito no valor equi-
valente a três meses do aluguel 
contratado.

Assim como o ocorrido com 
as vendas, a maioria das loca-
ções realizadas em julho envol-
veu imóveis em bairros da região 
central, tendência percebida 
no Interior, Litoral e cidades do 
ABCD, Guarulhos e Osasco.

De acordo com análise do 
presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto, embora 

o mês de julho tenha registra-
do desempenho negativo, esse 
não é um motivo para grandes 
preocupações. “Os resultados 
apenas refletem o desaqueci-
mento registrado na economia 
nos últimos meses”, comentou 
lembrando que o próprio gover-
no recuou a expectativa de cres-
cimento do PIB de 5% para 2% 
neste ano.

“Acredito em uma melhoria 
econômica nos próximos me-
ses, até por conta dos ganhos 
extras dos trabalhadores, atra-
vés de bônus de participação em 
resultados e 13º salário. Isso 
sempre se reflete de maneira 
positiva, incentivando aqueles 
que já enxergam uma possibili-
dade de adquirir um imóvel nes-
sa época.” ■
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DOIS NOVOS CONSELHEIROS NO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

JUSTIÇA

Dimas Ramalho, político de competência reconhecida e Cristina de Castro Moraes, 
a primeira mulher na Côrte em 91 anos, assumem com o compromisso de ajudar 
gestores municipais na administração pública.

Da Redação

Prestigiado por repre-
sentantes dos três po-
deres, o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, 
recebeu no inicio do mês, dois 
novos conselheiros. O gover-
nador Geraldo Alckmin, o pre-
sidente da Assembleia, Barros 
Munhoz, o presidente do Tribu-
nal de Justiça, Ivan Sartori, o 
representante da Câmara dos 
Deputados, Arnaldo Jardim, o 
procurador geral de justiça do 
Estado, Márcio Fernando Elias 
Rosa, recebidos pelo presiden-

te do TCE, Renato Martins Cos-
ta, prestigiaram a posse dos 
dois novos conselheiros.

OS NOMEADOS
Dimas Ramalho é natural 

de Taquaritinga, membro do 
Ministério Público Estadual, 
deputado estadual, deputado 
federal, secretário do Trabalho, 
está entre os políticos mais 
respeitados pelos compromis-
sos que sempre defendeu. Em 
seu discurso disse que, entre 
outras atribuições, vem para 
ajudar na orientação a prefei-
tos, vereadores e gestores pú-
blicos. “O Tribunal de Contas 
é um exemplo para outros tri-
bunais do País. Todos os muni-
cípios do Estado são visitados 

todos os anos, afirmou”.

A Uvesp é testemu-
nha dessa afirmação do 
conselheiro Dimas – diz 
o presidente Sebastião 
Misiara – o tribunal, 
com o diretor geral Sér-
gio Rossi, participou de 
vários seminários em 
parceria com a entidade 
para orientar presiden-
tes de câmaras e vere-
adores na apresentação 
de contas públicas.

Primeira mulher a integrar 
o Tribunal de Contas do Estado, 
Cristiana de Castro Moraes, 

foi servidora do Tribu-
nal de Contas do Espí-
rito Santo e auditora do 
TC paulista. Mineira de 
Raul Soares disse sen-
tir envaidecida por fazer 
parte da Corte paulista. 
“Esse sentimento atin-
ge maior proporção pela 
importância e natureza 
do provimento do car-
go”, disse

Legalidade, econo-
micidade e legitimida-
de são cada vez mais 

exigências do cidadão. É exa-
tamente norteado por esses 
parâmetros que o Tribunal de 

Contas do Estado cumpre sua 
missão constitucional, decla-
rou o governador Geraldo Alck-
min.

Os novos conselheiros fo-
ram saudados em nome do 
colegiado pelo decano Antonio 
Roque Citadini. Além de ressal-
tar os conhecimentos técnicos 

de ambos, ele recordou que a 
conselheira Cristiana de Castro 
Moraes é a primeira mulher e 
também o primeiro integrante 

do quadro de auditores a che-
gar ao cargo nos 91 anos do 
TCE paulista. Realçou, tam-
bém, a eminência pública de 
Dimas Ramalho, que começou 

sua carreira po-
lítica como pre-
sidente  do Cen-
tro Acadêmico 
XI de Agosto da 
Faculdade de 
Direito do Largo 
São Francisco.

T a m b é m 
prestigiaram o 
evento, o prefei-
to Gilberto Kas-
sab, presidente 
da Câmara de 

São Paulo, José Police Neto, os 
ex-governadores Luiz Antonio 
Fleury Filho e Claudio Lembo, o 
presidente do Tribunal de Con-
tas do Espírito Santo, Sebastião 

Carlos de Ma-
cedo, o procu-
rador geral do 
Estado, Elival da 
Silva Ramos, a 
defensora pú-
blica-geral do 
Estado, Daniela 
Cembranelli, o 
procurador ge-
ral do Ministério 
Público de Con-
tas do Estado de 
São Paulo, Celso 
Augusto Matu-

ck Feres Júnior e o presidente 
do Tribunal de Justiça Militar 
de São Paulo, coronel Orlando 
Eduardo Geraldi. ■
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
CATANDUVA
A pedido de Cripa, Prefeitura 
recapeia  Guariba

A prefeitura recapeou a 
Rua Guariba, no trecho 
entre as ruas Antô-

nio Girol e Marília. O serviço foi 
executado uma semana após o 
vereador Marcos Crippa (PTB) 
enviar requerimento à adminis-
tração municipal com solicita-
ção para que o problema fosse 

resolvido.
Antes do recape, os morado-

res reclamavam da sujeira e dos 
riscos ocasionados pelas pe-
dras soltas. Teve quem afirmas-
se que as pedras, com a passa-
gem dos veículos, atingiam os 
vidros de carros estacionados e 
até o vidro das casas. ■

GUARULHOS
Sessão estreia tradução 
simultânea em LIBRAS

Em se-
tembro, a 
C â m a r a 

Municipal de Gua-
rulhos realizou a 
primeira sessão 
com tradução si-
multânea na Lin-
guagem Brasileira 
de Sinais (Libras), 
a cargo do intér-
prete e professor 
Márcio Figueiredo. A iniciati-
va foi saudada pela vereado-
ra Silvana Mesquita (PMDB). 

“Com esta ação, a Casa dá um 
exemplo de que é acessível”, 
declarou ela. ■

BARRETOS
Sorteio para IMÓVEIS

O vereador Paulo Correa 
(PR) protocolou o Pro-
jeto de Lei que altera 

o art. 1º na Lei nº. 4.392/2010, 
que dispõe sobre a obrigatorie-
dade de realização de sorteio 
para a destinação de imóveis 
de Programas Habitacionais. 
De acordo com o Projeto de au-
toria do próprio vereador, o art. 
1º passa a vigorar com a reda-
ção: “A destinação dos imóveis 
construídos ou financiados no 
âmbito dos programas para ha-
bitação de interesse social dar-
se-á obrigatoriamente por meio 
de sorteio entre os interessados 
previamente inscritos e selecio-
nados”. ■

SANTA BÁRBARA DO OESTE
Prefeitura inicia obra em UBS

Após solicitação do ve-
reador Antonio Carlos 
Ribeiro, o Carlão Moto-

rista (PDT), a prefeitura iniciou 
a obra para a instalação de Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) no 
Jardim Europa IV. 

 “A região do Jardim Europa 

conta com mais de 35 mil ha-
bitantes, muitos dos quais não 
têm condições de pagar um 
plano de saúde. A implantação 
de uma nova UBS na localidade 
diminuiria o fluxo de pessoas na 
única unidade instalada”, disse 
o legislador. ■

JACAREÍ
Gratificação por DESEMPENHO

A Câmara Municipal de 
Jacareí aprovou o pro-
jeto de lei apresentado 

pelo presidente do Legislativo, 
o vereador Itamar Alves (PDT), 
que cria a gratificação por de-
sempenho de atividade dele-
gada, a ser paga aos Policiais 
Militares que exercem atividade 
municipal. A iniciativa é possível 
por meio de convênio celebrado 
entre administração municipal 
de  Jacareí e Governo do Estado.

O projeto prevê gratificação 
mensal, calculada no valor de 
0,5 VRM (Valor de Referência do 
Município), por hora trabalhada, 
sempre mediante adesão pré-
via do policial, até o limite de 

10 dias de emprego ao mês, em 
turnos de até oito horas, nos ho-
rários de folga de serviço ordi-
nário, em escala mensal própria 
e controlada pelo comandante 
ou chefe responsável pela fra-
ção policial. ■

CHARQUEADA
Manutenção de ESTRADAS RURAIS

O prefeito Romeu Verdi 
(PSDB) e o vereador 
Osvaldo Luis Morelli 

(PPS) se reuniram, na primei-
ra quinzena de setembro, com 
os gerentes administrativo, 
agrícola e a coordenadora de 
relações externas do Grupo 
Raizen, respectivamente José 
Valdir Cherchiaro, Luis Eduar-
do Domarco e Débora da Costa 
Barros. O encontro teve como 

objetivo discutir a situação das 
estradas rurais do município 
de Charqueada, utilizadas pela 
Usina. 

Ainda durante a reunião, foi 
proposto pela administração 
municipal uma parceria com a 
empresa com vistas a recupe-
ração da estrada vicinal José 
Bologna, que liga o bairro do 
Recreio à Rodovia Hermínio 
Petrin. ■
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Distribuição de 
Mudas nas estradas

Cerca de 120 mil mudas 
de espécies nativas da 
Mata Atlântica foram 

distribuídas em pedágios e pos-
tos de oito rodovias do Estado 
de São Paulo, no dia 22, pela 
Fundação SOS Mata Atlântica. 
No mesmo dia, também foi dis-
tribuído 3 mil mudas no Edifício 
Conjunto Nacional, na Avenida 
Paulista, 2.073. ■

Catanduva

Rio Despoluído

O v e r e a d o r 
Luis Clau-
dio Lapena 

Barreto (PSDB) agra-
deceu o secretário 
municipal do Meio 
Ambiente, José dos 
Reis Santos, pela 
atenção direcionada 
a questão do Rio do 
Ouro, ameaçado pelo 
despejo de esgoto. O 
rio recebia esgoto não 
tratado na região do 
Jardim Yolanda Ópice, Catan-
duva. Na ocasião, os morado-
res reclamavam do mau cheiro 
e da infestação de mosquitos 
como varejeira e pernilongo.

Hoje, por meio do “quelô-
nios” de água doce é feita a 
amostragem e, foi extinto o 
despejo de esgoto no local que 
encontra-se despoluído. ■

Mobilidade em SP

Com apenas um minuto 
e 45 segundos de van-
tagem sobre a bicicleta, 

o helicóptero venceu o Desafio 
Intermodal 2012, realizado em 
São Paulo, pelo Instituto Ciclo-
BR de Fomento à Mobilidade 
Sustentável, na primeira quin-
zena de setembro. Se consi-
derar que uma aeronave como 
essa é capaz chegar a 180 km/
hora, mas também pode despe-
jar 3kg de CO2 no ar, no mesmo 
percurso feito pela bicicleta, a 
derrota é bem pouco humilhan-
te. 

O automóvel dessa vez ficou 
em penúltimo lugar, ganhan-
do apenas da pedestre que op-
tou pela caminhada tranquila. 

Há sete edições demonstran-
do “Qual meio de transporte é 
mais eficiente nas cidades?”, o 
Desafio Intermodal nunca pre-
miou o carro como vencedor 
da disputa. A bicicleta esteve 
na liderança por quatro vezes, 
enquanto a motocicleta ganhou 
duas. 

O desafio é sempre o mes-
mo: um ponto de partida, vários 
modais, um ponto de chegada. 

A ideia é demonstrar, na 
prática, as inúmeras possibili-
dades de se locomover na cida-
de. Mesmo sem infraestrutura 
cicloviária adequada na cidade, 
até a handbike (bicicleta movida 
pelas mãos) esteve à frente do 
carro. ■

Concreto Ecológico

A Coordenação de Pós-
Graduação em Enge-
nharia da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe-UFRJ) desenvolveu al-
ternativas ecológicas para ma-
térias-primas do concreto e de 
produtos de fibrocimento (como 
caixas d’água e telhas). Segun-
do o pesquisador Romildo Tole-
do, o uso de materiais tradicio-
nais, como o cimento, a brita e 
o amianto, pode ser reduzido ou 
até completamente substituído 
com a utilização de fibras vege-
tais e materiais reciclados.

No caso do concreto, liga for-
mada por cimento, brita (pedra) 
e areia, é possível reduzir o con-
sumo de cimento em 20% a 40% 
com alternativas como cinza de 
bagaço de cana-de-açúcar, cin-
za de casca de arroz e resíduos 

da indústria cerâmica. A brita 
pode ser completamente subs-
tituída por materiais obtidos em 
demolições de construções an-
tigas.

Já no caso do fibrocimento, 
usado na fabricação de telhas 
ou caixas d’água, o consumo 
de cimento pode ser reduzido 
em até 50% com o uso de al-
ternativas ecológicas. As fibras 
vegetais substituem as fibras 
minerais tradicionais, como o 
amianto, que provocam danos 
à saúde humana. Segundo a 
Coppe, a indústria cimentei-
ra responde por 5% a 7% das 
emissões mundiais de gases do 
efeito estufa. A produção atual 
de cimento corresponde a cer-
ca de 3 bilhões de toneladas por 
ano, que deve triplicar em 50 
anos. ■
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MEIO AMBIENTEP

Embora possam parecer 
pessimistas as ques-
tões ambientais, ain-

da são para poucos, mas bons. 
Grande parte da sociedade pa-
rece ter dado procuração para 
líderes ambientais defenderem 
os interesses comuns. Mas nós 

vamos fazendo... Participamos 
de um evento nesse agosto pas-
sado no Centro de Exposições 
Imigrantes, em São Paulo, a ECO 
Business, organizada pelo Gui 
Bramer e sua trupe que reuniu 
uma série de empresas e perso-
nalidades que, durante três dias, 

expuseram produtos e serviços 
com os melhores conceitos sus-
tentáveis e discutiram, em ma-
ravilhosas palestras, vários as-
suntos e temas ambientais que 
por si só fizeram da mesma um 
marco histórico do segmento.

Tudo isso foi feito dando o 
exemplo com separação dos re-
síduos e compostagem. 

Pudemos ainda andar de bici-
cleta elétrica, ver as motos, car-
ros que estarão nas ruas em bre-
ve, conhecer novos produtos que 
serão aplicados no nosso dia-a-
dia e tendem a dominar o hábito 
das pessoas, reúso de água, tra-
tamento de efluentes, coleta de 
água de chuva, serviços de troca 
de mercadorias, aproveitamento 
do lixo, a aplicação da nova lei de 
resíduos sólidos, e muito mais.

Nas palestras pesos pesados 
como o Gilberto Dimenstein da 
Catraca Livre, a Dow,  a 3M e o 
Guilherme Brammer da Desco-
laAí , entre outros, que  deram o 

tom do discurso de vanguarda .
Muita coisa boa rolou, mas 

mesmo concorrendo com o pavi-
lhão ao lado onde acontecia uma 
feira de produtos chineses, com 
maior público é claro, nós lá es-
távamos felizes pela qualidade!

Parabéns a todos que estive-
ram expondo e nos visitaram! O 
caminho é esse. ■

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

MEIO AMBIENTE 
AINDA É PARA POUCOS 

EMPRESAS ALIAM LUCRO A 
SUSTENTABILIDADE
Por:  Juliana Franco

A distância que separa 
empresas com foco no 
mercado e na geração 

de lucros, dos empreendedo-
res sociais, preocupados com 
meio ambiente e sustentabili-
dade, ainda é grande. De acor-
do com a consultora da área 
de Desenvolvimento e Inovação 
do Sebrae-SP, Dorli Terezinha 
Martins, apesar de haver um 
movimento crescente de em-
presas que buscam aliar as 
duas lógicas – lucro pessoal e 
retorno sustentável – em um 
mesmo projeto, hoje menos de 
1% dos empresários enxergam 
a competitividade trazida pela 
iniciativa. 

“Este número não é baseado 
em pesquisas estatísticas, mas 
sim em observações. Um dos 
trabalhos realizados pelo Se-
brae-SP  foca micro e pequenas 
empresas e mostra a Ecoefici-
ência. O objetivo é desmistificar 
o tema e mostrar que questões 
ambientas promovem a dimi-
nuição de custos e aumenta a 
lucratividade”, explica Dorli.

Mudar hábitos não é fácil, e 
tem sido desafiador para os lí-
deres empresarias percorrer o 
caminho rumo à construção de 
empresas sustentáveis – aque-
las que, além de gerar lucro, 
conseguirão, ao mesmo tempo, 
não danificar o meio ambiente 

e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. 
Transformação que ocorre ape-
nas com alteração do paradig-
ma de negócios para equilibrar 
aspectos econômicos, sociais e 
ambientais, afirma a consultora 
do Sebrae. 

Segundo Dorli, para as mi-
cro e pequenas empresas, im-
plantar ações que vão levá-los a 
sustentabilidade significa custo. 
“Por outro lado, a adesão cada 
vez maior das grandes empre-
sas pelas causas ambientais, 
tem ajudado. Existem empre-
endimentos que fornecem para 
grandes empresas, e para isto 
são obrigadas a implantar prá-
ticas ambientais, já que é uma 
exigência do comprador”.

Ações
Exemplos não faltam. Em Ri-

beirão Preto, a loja Home&Cook 
passou a oferecer ao cliente 
a opção de alça adesiva para 
ser aplicada em embalagens 
de papelão com até 9,1 quilos. 
A alternativa faz parte de um 
projeto piloto no Brasil no gru-
po francês SEB e contribui para 
a redução do uso de sacolas 
plásticas. A opção da alça ade-
siva é oferecida desde o dia 10 
de agosto e cerca de 70% dos 
clientes aderiram ao produto. 

Já a Café Utam, preocupada 
com o meio ambiente, há uns 

anos passou a orga-
nizar a reciclagem de 
materiais – separa 
papel e papelão para 
fornecer as empresas 
de reciclagem, além 
de outros tipos de materiais 
como plásticos, vidros e metais. 

A coordenadora administra-
tiva da empresa, Érika Okino de 
Almeida Silva, conta que após 
treinamento dos funcionários, 
a Café Utam adquiriu lixeiras 
próprias e fez parceria com o 
projeto “Mãos Dadas”, da pre-
feitura de Ribeirão Preto, para a 
retirada desses resíduos. 

No processo de torra de café, 
Érika explica que foi substituído 
o óleo diesel (energia neces-
sária para o funcionamento do 
forno de torrefação) pelo gás 
natural, que é menos poluente.

Iniciativas que já apresen-
tam resultados. Em agosto 
deste ano, a Café Utam acaba 
de receber a recertificação do 
Programa de Qualidade do Café 
(PQC). O selo é oferecido pela 
ABIC (Associação Brasileira da 
Indústria do Café) às torrefado-
ras que são aprovadas pela ava-
liação de qualidade. 

De 500 torrefadoras no Bra-
sil, somente 71 têm a certifica-
ção. A companhia conseguiu va-
lidar, neste ano, o selo para os 
dez produtos que foram inscri-

tos para a avaliação da entidade 
nacional. 

A consultora do Sebrae, Dor-
li Terezinha Martins revela que 
a entidade tenta gerar ideias, 
propostas e soluções aos em-
presários que agreguem valor 
econômico aos negócios a par-
tir da busca de melhores re-
sultados sociais e ambientais. 
Para ela, as empresas precisam 
entender que os custos de ade-
quação a ideias sustentáveis 
são mínimos se comparado ao 
lucro posterior. Em alguns ca-
sos, o valor investido é recupe-
rado em até três meses.

“Temos resultados de em-
presas que tiveram redução de 
30% do valor gasto com energia 
e 25% com a água. Já a redução 
do consumo de matéria prima 
e dos resíduos gerados no pro-
cesso produtivo chega a 40%. A 
redução nestas contas aumenta 
a lucratividade”, revela Dorli, 
que finaliza: “Além disso, cres-
ce o número de consumidores 
buscam a sustentabilidade e, 
pagam valores maiores por 
produtos de empresas que têm 
este compromisso”. ■
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CIDADE CIDADÃO�
ARCO-ÍRIS

CIDADE GANHARÁ 
TERMINAL RODOVIÁRIO

A ordem de 
serviço foi 
emitida e, 

até 2012, Arco-Íris 
deve ganhar um ter-
minal rodoviário. O 
investimento é de 
R$ 360 mil – des-
te total, R$ 300 mil 
financiado pelo Go-
verno do Estado. O 
restante é contrapartida do 
município. O espaço terá 300 

metros quadrados e será a pri-
meira rodoviária da cidade. ■

ARIRANHA

TRÊS NOVOS VEÍCULOS PARA A 
EDUCAÇÃO

A prefeitura 
de Arira-
nha ad-

quiriu três novos 
veículos – uma van, 
com capacidade 
para 16 pessoas, e 
dois micro-ônibus 
– que serão destinados à área 
de Educação. O investimento 
foi de R$ 450 mil.

Os veículos foram adquiri-

dos com recursos municipais  
por meio do Pregão Eletrônico, 
o que garantiu uma economia 
de R$ 77.750. ■

zACARIAS

50 CASAS SÃO INICIADAS

O setor de 
e n g e -
n h a r i a 

da administração 
municipal de Za-
carias deu início 
a construção de 
50 novas casas 
do programa CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano). Com 56 metros 
quadrados, os imóveis terão 
dois quartos, aquecedor solar, 

e toda infraestrutura – rede de 
água e esgoto, iluminação, laje, 
cozinha azulejada, caixas d’água 
individuais, piso de cerâmica e 
paisagismo completo. ■

RIO DAS PEDRAS

R$ 750 MIL PARA TRANSPORTE
                                    ESCOLAR

Um convênio assinado 
pelo prefeito Marcos 
Buzetto, com a Secre-

taria de Estado da Educação, 

disponibilizou cerca 
de R$ 750 mil para o 
transporte de alunos 
do ensino estadual de 
Rio das Pedras. Este 
investimento é direcio-
nado para o segundo 

semestre de 2012 e o primeiro 
de 2013. No total, a cidade conta 
com 911 alunos matriculados na 
rede. ■

VALINHOS

CICLOVIA PERMANENTE 
É INAUGURADA

Desde o dia 17 de setem-
bro, os ciclistas que 
trafegam pela Rodovia 

dos Andrades possuem uma 
opção mais segura. Nos 2,4 qui-
lômetros de extensão da via foi 
inaugurado uma ciclovia perma-
nente, em período integral.

O secretário de Transportes 
e Trânsito, Mauro Haddad, ex-
plica que por meio de uma nova 
avaliação, foi possível incorpo-
rar mudanças no projeto, antes 
chamado de ciclofaixa. Diferen-
te da ciclofaixa que possui so-
mente sinalização de solo para 
dividir os espaços na via, a ciclo-
via possui obstáculos que fazem 
esta separação.

Uma contagem realizada 

pela Secretaria de Transportes e 
Trânsito, nos dias 2 e 4 de maio, 
apontou que no período de uma 
hora, no horário de pico (das 17 
horas às 18h30), cerca de 40 ci-
clistas transitaram na via, espe-
cificamente no acostamento ao 
lado da linha férrea. ■

SALTO

1º LUGAR em evolução no IDEB

A rede mu-
n i c i p a l 
de Salto 

obteve, dentre as 
cidades do Bra-
sil com no mínimo 
100 mil habitantes 
que melhoraram 
seus resultados no 
IDEB(Índice de De-
senvolvimento da 
Educação Básica), 
a primeira colocação no ano de 
2011, com média de 5,7 pontos. 

O resultado divulgado pelo 
INEP (Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), foi obtido 
principalmente com a evolu-

ção da média do ano final do 
Ensino Fundamental (9º ano) – 
passou de 4,9 pontos em 2009, 
para 5,7 em 2011. As metas al-
mejadas para esse ciclo eram 
de 5,1 para 2011, 5,3 para 2013 
e 5,6 somente para 2015. ■

MONTE ALTO

Cidade ganha ACESSA SÃO PAULO 

Com o ob-
jetivo de 
promover a 

inclusão digital na 
sociedade, a Prefei-
tura de Monte Alto 
em parceria com o 
Governo do Estado 
inaugurou um pólo 
do programa “Aces-
sa São Paulo”. O 
programa estimula 
o desenvolvimento 
humano e social por 
meio da internet e 
possibilita a intera-
ção e o contato dire-
to à informação em todo mundo.

Instituído em julho de 2000, 
o “Acessa São Paulo” é uma ini-
ciativa do Governo do Estado de 
São Paulo, em parceria com a 
Imprensa Oficial e a Companhia 

de Processamento de Dados do 
Estado (Prodesp). Em contra-
partida a prefeitura oferece o 
espaço físico para instalação do 
posto de acesso, infraestrutura 
e monitor treinado. ■
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A prefeitura de Votupo-
ranga apresentou o 
SissOnline, (Sistema 

Inteligente de Serviços da Saú-
de), um sistema que proporcio-
na melhorias na área de saúde 
por meio do controle e planeja-

VOTUPORANGA
Atendimento na saúde ONLINE

mento das unidades de atendi-
mento. 

Inicialmente o sistema esta-
rá em teste em determinadas 
unidades. Entre as melhorias 
possíveis, destaca-se o fim das 
cópias de receitas, a possibilida-
de de um controle ágil de remé-
dios, automatizado, rápido e que 
eliminará diversos processos. O 
cadastro de cada usuário po-
derá ser acessado de qualquer 
unidade de saúde, incluindo 
UPA e SAMU. ■

Foi inaugurado na pri-
meira quinzena de 
setembro o novo PA 

(Pronto-Atendimento) da zona 
Sul de Marília. A unidade tem a 
cogestão com a Unimar (Univer-
sidade de Marília).

O convênio ampliou o horário 
de atendimento e passou a fun-
cionar inclusive aos sábados e 

MARÍLIA
Prefeitura e 
Unimar 
entregam PA

domingos. Iniciativa que desafo-
ga a demanda o PA da zona Nor-
te e evita que os moradores de 
uma região desloquem-se para 
a outra. A iniciativa trará melhor 
atendimento aos usuários e me-
lhora o serviço à população. ■

Com o objetivo de am-
pliar o atendimento 
domiciliar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Secre-
taria Municipal de Saúde de São 
Carlos desenvolveu o projeto e 
foi contemplada com a insta-
lação na Rede Pública de Saú-
de do Programa “Melhor em 
Casa”, lançado pelo Governo 
Federal.

Por mês, o Fundo Municipal 
de Saúde receberá R$ 76 mil. 

SÃO CARLOS

Recursos para 
ampliar 
Atendimento 
Médico
Recurso que será destinado ao 
atendimento domiciliar de pa-
cientes. Cada equipe multidis-
ciplinar do programa é formada 
prioritariamente por médicos, 
enfermeiros, técnicos em en-
fermagem e fisioterapeutas. 
O objetivo é levar atendimen-
to médico às casas de pessoas 
com necessidade de reabilita-
ção motora, idosos, pacientes 
crônicos sem agravamento ou 
em situação pós-cirúrgica. ■

A primeira etapa da 
construção do novo 
Centro de Fisioterapia 

de Gavião Peixoto deve ser fina-
lizada em outubro. O local, com 
mais de 180 m², funcionará em 
anexo ao Centro Municipal de 
Saúde (CMS), e contará com pis-
cina aquecida, áreas reservadas 
para ultrassom, turbilhão, apa-
relhos e vestiários.

Hoje, os atendimentos de 
mais de 50 pacientes, por se-
mana, é realizado em um prédio 

GAVIÃO PEIXOTO

Prefeitura Constroi 
Centro de Fisioterapia

adaptado e alugado. Na primei-
ra etapa, são investidos cerca de 
R$ 100 mil do Governo do Esta-
do. Na segunda fase serão cerca 
de R$220 mil, com maior parte 
do investimento com recursos 
próprios. ■

A Câmara Municipal de 
Brotas aprovou  o Pro-
jeto de Lei do Legisla-

tivo n.º 006, de autoria do vere-
ador Capitão Modesto Salviatto 
Filho, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade do “teste da lingui-
nha” nos recém-nascidos. O tes-
te ajuda a identificar se os bebês 
têm a língua presa, o que dificul-
ta inicialmente a amamentação 
e deglutição e, posteriormente, 

BROTAS

Câmara aprova PL 
sobre o teste da  
LINGUINHA

a mastigação e fala. Brotas é a 
única cidade no Brasil a realizar 
este exame pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). ■

A prefeitura de Itapeva, 
por intermédio da Se-
cretaria Municipal da 

Saúde, em parceria com o Ban-
co de Olhos de Sorocaba, BOS, 
realizou no início de setembro, o 
Mutirão da Oftalmologia. Cerca 
de 295 pessoas foram atendidas 
no Centro de Especialidades. ■

ITAPEVA
Mutirão de 
Oftalmologia
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200 FAMÍLIAS BENEFICIADAS
ITAPETININGA

O novo conjunto habita-
cional vertical da Vila 
Sônia, em Itapetininga, 

prevê a construção de 200 apar-
tamentos pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Em agosto deste ano, o Go-
verno do Estado firmou con-
venio para a construção das 
unidades dentro do Programa. 
Entregaram a documentação 
41 construtoras, para o creden-
ciamento na chamada pública 
realizada pela Caixa Econômica 
Federal (CEF).

O projeto do novo conjunto 
teve início em março de 2006, 
quando o prefeito Roberto Ra-
malho assinou o protocolo de 
intenções com o CDHU e firmou 
a doação de um terreno de 19 
mil metros quadrados. O valor 
orçado para a obra é de R$ 13 
milhões. ■

PS PARA MIL PACIENTES POR DIA
ITAQUAQUECETUBA

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Ita-
quaquecetuba entre-

gou o novo Pronto Socorro (PS) 
do município. O local tem capa-
cidade para atender mais de mil 
pacientes por dia. O investimen-
to foi de R$ 10 milhões.

O local vai oferecer Clínica 
Médica, Pediatria e Ortopedia, 
que contará com exames de 
raio-x, e ainda salas de obser-
vação com 13 leitos. O PS fica na 
Rua José Bonifácio (travessa da 

Rua João Vagnotti), ao lado da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção. ■

200 FAMÍLIAS BENEFICIADAS
PIRACICABA

Foi inaugurado no se-
gundo semestre de 
setembro, o Aquário 

Municipal, à margem do rio Pi-
racicaba, numa área suspensa 
que proporciona uma vista privi-
legiada do “Lugar Onde o Peixe 
Para”. 

A criação do aquário faz par-
te da recuperação do Parque do 
Mirante, além de ser um traba-
lho de educação ambiental. Ins-
talado e um dos pontos turísti-

cos mais tradicionais da cidade, 
o aquário tem mais de 80 espé-
cies de peixes, reunindo cerca 
de 3 mil exemplares. O espaço 
conta com três aquários, cada 
um com capacidade de 2.400 
litros e medindo 3 metros de 
comprimento por 1 metro e 80 
centímetros de altura.  Eles es-
tão divididos em: Pequenos do 
Nosso Rio Piracicaba; Pequenos 
da Amazônia e Exóticos do Mun-
do Todo. ■

DOAÇÃO DE LIVROS INFANTIS
MOGI DAS CRUzES

O novo conjunto habita-
cional vertical da Vila 
Sônia, em Itapetininga, 

prevê a construção de 200 apar-
tamentos pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Em agosto deste ano, o Go-
verno do Estado firmou con-
venio para a construção das 
unidades dentro do Programa. 
Entregaram a documentação 
41 construtoras, para o creden-
ciamento na chamada pública 
realizada pela Caixa Econômica 
Federal (CEF).

O projeto do novo conjunto 
teve início em março de 2006, 

quando o prefeito Roberto Ra-
malho assinou o protocolo de 
intenções com o CDHU e firmou 
a doação de um terreno de 19 
mil metros quadrados. O valor 
orçado para a obra é de R$ 13 
milhões. ■

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CARAPICUÍBA

A prefeitura de Carapicu-
íba inaugurou a Unida-
de de Saúde da Família 

“Natercio Silva Arruda”, locali-
zada no Jardim Capriotti. O imó-
vel construído com recursos da 
Prefeitura tem mais de 350 m² 
de área construída (recepção, 

sala de reunião, consultórios 
médicos e dentários) totalizan-
do 12 salas e três banheiros.

A unidade funcionará, ini-
cialmente, no modelo de saúde 
convencional, com todas as es-
pecialidades médicas. Poste-
riormente abrigará as equipes 
do Programa Saúde da Família, 
compostas por médicos, dentis-
tas, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e agentes comu-
nitários que vão até as famílias 
– realizam visitas periódicas na 
própria residência, proporcio-
nando mais qualidade no rela-
cionamento com a população 
assistida. A Unidade é uma rei-
vindicação dos moradores, que 
há oito anos. ■

BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS 
ENTREGA 4 TONELADAS

SANTO ANDRÉ

O Fundo Social de Solida-
riedade de Santo André 
distribuiu, na primeira 

quinzena de setembro, 4,2 tone-
ladas de alimentos, entre horti-
frutis e alimentos secos, como 
arroz, feijão e macarrão. Dez 
entidades foram beneficiadas.

O Banco Municipal de Ali-
mento tem por prática dar prio-
ridade à qualidade de seu aten-
dimento viabilizando o trabalho 
das instituições cadastradas. 
Beneficia entidades que servem 

refeições diárias, como creches, 
abrigos e programas de educa-
ção. ■

MAIS DE MIL LUMINÁRIAS SÃO SUBSTITUÍ-
DAS

SANTO ANDRÉ

A Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos de Limeira 

iniciou a substituição de 1.123 
luminárias públicas por lâmpa-
das de vapor metálico de 250 W. 
A previsão é que o serviço seja 
concluído até novembro.

As novas lâmpadas propor-
cionam visibilidade melhor que 
as amarelas, que são a vapor 
de sódio, pois oferecem mais 
reprodução de cores. O investi-
mento é de quase R$ 540 mil. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana FrancoT

R$ 228,00*

Diária a partir de

para duas pessoas em
apartamento categoria superior

O Grand Hyatt São Paulo, 
localizado na Avenida 
das Nações Unidas, 

zona sul da Capital, é o primei-
ro meio de hospedagem a ser 
certificado com ‘cinco estrelas’. 
Pode obter esta certificação, 
o estabelecimento que estiver 
cadastrado pelo Cadastur-SP – 
ação executada entre a Secreta-
ria de Turismo do Estado de São 
Paulo e o Ministério do Turismo 
para promover a organização, 
formalização e legalização dos 

prestadores de serviços turís-
ticos.

Podem receber certificado 
de um a cinco estrelas, as pou-
sadas, hoteis, resorts, flats, ho-
teis históricos, hoteis fazenda e 
o sistema cama e café. Todas as 
demandas para a certificação 
devem ser encaminhadas ao 
Cadastur-SP. 

O Ipem (Instituto de Pesos e 
Medidas) é o responsável pela 
análise e certificação dos esta-
belecimentos. ■

Cicloturismo pelo 
LITORAL

Todos os finais de se-
mana, centenas de mo-
radores de São Paulo 

deixam a capital em carros e 
motos em direção ao litoral do 
Estado. Mas, existem outras 
maneiras de se chegar a região 
e, uma delas é a bicicleta. Op-
ção que permite não só reduzir 
emissões de gases poluentes 
como ter contato direto com 
trechos incríveis e visualizar a 
biodiversidade local, explorar 
uma riqueza de cheiros, cores e 
barulhos. 

A Rota Márcia Prado/São 
Paulo/Santos, por exemplo, é 
composta por um trajeto que 
corta a Ilha do Bororé, com 
terra e lama, e pela descida da 
Serra do Mar por meio da Es-
trada de Manutenção do Siste-

ma Anchieta-Imigrantes. Uma 
boa oportunidade de fazer o 
trajeto é participar do passeio 
anual realizado pelo Instituto 
CicloBR, que costuma reunir 
centenas de cicloturistas. 

Depois de descer a Rota 
Márcia Prato, é possível seguir 
para o litoral norte do estado 
também por meio da travessia 
de áreas de mata preservada. 
Ciclistas experientes e com 
bom preparo físico podem com-
binar a descida da Serra do Mar 
com mais uma pedalada em 
direção ao norte. Outra opção 
é seguir para Santos de ônibus 
e, da cidade, partir pedalando 
beirando o litoral. 

A partir de Santos, é possível 
pegar a Rodovia Rio-Santos. A 
dica é seguir por dentro, atra-
vessar a cidade em direção ao 
Guarujá, aproveitar a rede de 
ciclovias e a balsa que liga es-
tas duas cidades. Do Guarujá, 
a sugestão é seguir beirando 
a praia até a estrada que serve 
como caminho para Bertioga, 
um trecho com muitos morros, 
mata preservada, praias e, de-
pendendo do horário e da época 
do ano, pouquíssima movimen-
tação de motores. ■

CAMPINAS

Integração entre Setur 
e região

ATurismo promove 
maior integração entre 
SETUR e região

Com o apoio da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Pau-
lo (SETUR), a Câmara Temática 
de Turismo da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
desenvolve mecanismos para 
fomentar o setor e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a integração 
entre os 19 municípios da RMC 
e o Governo do Estado de São 
Paulo.

Em reunião realizada na pri-
meira quinzena de setembro, a 
Câmara Temática contou com 
a participação do diretor técni-
co da SETUR, Vanilson Fickert, 

que se pôs à disposição para 
auxiliar a região na busca por 
valorização cultural e turística, 
e da diretora adjunta da Age-
mcamp (Agência Metropolita-
na de Campinas), Maria Célia 
Silva Caiado, que está respon-
dendo pela diretoria executiva 
da Agência, responsável pela 
articulação nas ações entre os 
municípios da RMC.

Como ação prioritária, a 
Câmara está elaborando uma 
pesquisa de todos os pontos tu-
rísticos dos municípios para a 
criação de um e-book tanto na 
zona urbana como rural e tam-
bém nas tradições mantidas 
pelos imigrantes da região. ■
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