Capa: O Tolentino Plus Residence, na Rua Tolentino Opinião
Figueiras, 89, no Gonzaga, em Santos, será
entregue em julho pela SRW Engenharia, com
apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte e
ampla estrutura de lazer...........................Pág. 7.
Capa: fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz.

São PPaulo
aulo
Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin criou o
Portal da Transparência Municipal, disponibilizando o
sistema para operação do SIC Municipal..............Pág. 12.
Luiz Carlos Ferraz

Em Havana:
atrair
turistas para
que
prolonguem
sua viagem
até o Brasil

Patrimônio compatível

P

onta de um formidável iceberg, assim
deve ser considerada a auditoria da
Corregedoria do Município de São
Paulo junto ao funcionalismo público, que, ao
cruzar o salário dos fiscais de obras e o
respectivo patrimônio, constatou
discrepâncias significativas em pelo menos
1.723 servidores. A estratégia é simples e há
de servir de modelo a todas as Prefeituras
brasileiras, em especial àquelas da Região
Metropolitana da Baixada Santista, nas quais
sempre se fala, aqui e acolá, que fulano ou
beltrano, apesar do cargo e salarinho, mora
muito bem numa cobertura de frente para o
mar e troca anualmente o carro importado de
todos os membros da família... Em São Paulo,
por exemplo, a Corregedoria se valeu do
cruzamento do salário mensal com dados do
imposto de renda e informações de cartórios
de imóveis; um levantamento que alcançou
apenas os bens em nome do servidor na cidade
de São Paulo – excluindo-se veículos e
imóveis que eventualmente possua em outras
cidades ou em nome de parentes... Apurada a
suspeita, cada caso mereceu a abertura de
procedimento administrativo e a partir de

agora o investigado por possuir patrimônio
incompatível deverá provar a origem dos bens.
Se não conseguir, será demitido e poderá ser
alvo de processo judicial. Para se ter ideia da
eficiência do trabalho da Corregedoria, no
universo pesquisado, foi revelada a existência
de 813 fiscais que, para tornar possível o
patrimônio, precisariam trabalhar durante 30
anos, com a poupança de cerca de 60% do
salário! Mais incrível é a situação de outros
60 fiscais que possuem um patrimônio que
exigiria mais de 100 anos de salário. Quem
recebeu herança do parente milionário ou tem
como comprovar a contemplação na mega
sena, pode ficar tranquilo... Ao cidadão
comum, cabe comemorar a ação determinada
pelo prefeito Fernando Haddad,
especialmente por ter anunciado que a
auditoria envolverá todo o funcionalismo
público da maior cidade brasileira. A
expectativa é que atinja também os ocupantes
de cargos de confiança da Prefeitura
paulistana; e a prática, enfim, seja copiada
por outras Prefeituras, Governos Estaduais e
Federal, e se esparrame pelos demais poderes
da República.

Turismo

10 anos do Estatuto do Torcedor

Brasil se prepara para colher os frutos do voo direto de
Cuba, a partir de julho, com expectativa de atrair turistas
canadenses, alemães e russos..................................Pág. 9. ISABEL CARDOSO DE OLIVEIRA
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Cortellini: parâmetros
importantes para a
organização dos eventos

CORTELLINI

Cidadania

N

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo retomou
em maio a mobilização para prevenir e combater ofensas
e agressões no ambiente escolar..............................Pág. 4.
Reprodução

Hábito de
fumar faz a
dor aumentar

Autoestima
Estudo mostra a ligação entre tabagismo e risco de dor
lombar, doença do disco intervertebral e complicações
pós-operatórias após cirurgias de coluna...............Pág. 10.
Divulgação

Produtos recebem
tratamento anticorrosão
– pré-tratamento
nanocerâmico e
proteção cataforese

Arq & Decor
As novas portas sociais de aço das linhas Prátika e
Silenfort, da Sasazaki, se diferenciam pela sofisticação,
conforto e qualidade.................................................Pág. 8.
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a década de 90, casos de
desrespeito à segurança dos
torcedores, como a superlotação do
Maracanã na final do Campeonato
Brasileiro de 1992, entre diversos
outros casos alarmantes nos anos
seguintes, criaram a necessidade de
fortalecimento dos direitos do
torcedor.
Em 2002, foi apresentado na
Câmara dos Deputados o projeto de
lei que deu origem ao Estatuto, sob a
justificativa de que, apesar de ser um
elemento fundamental para a
sobrevivência e o desenvolvimento
do esporte, o torcedor tinha seus
“direitos humanos e de consumidor
desrespeitados flagrantemente”. Em
virtude do consenso em torno do
texto, que conseguiu unir tanto
governistas e oposicionistas quanto
torcedores de clubes rivais, o projeto
foi aprovado no plenário da Câmara,
em fevereiro de 2003, e enviado ao
Senado, onde a tramitação foi
bastante célere e o texto não sofreu
alteração. No dia 15 de março de
2003, o Estatuto do Torcedor (Lei nº
10.671/03) foi publicado e passou a

vigorar imediatamente.
No mesmo ano de sua
publicação, o Estatuto teve sua
constitucionalidade questionada por
meio da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade 2.937. O
julgamento ocorreu apenas em 2012
e, por unanimidade, o plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF)
considerou o estatuto constitucional,
afirmando que a lei é um conjunto
ordenado de normas que atende à
boa regra legislativa, trazendo
diretrizes gerais para a disciplina do
desporto nacional em homenagem
aos direitos fundamentais dos

torcedores.
Houve reformulação do Estatuto
por meio da Lei nº 12.299/10, que
estabeleceu medidas de prevenção e
repressão à violência nos esportes. A
partir daí, tumultos, atos de
violência, a ação de cambistas e
fraudes nos resultados dos jogos
passaram a ser tipificados como
crimes.
O Estatuto criou parâmetros
importantes para a organização dos
eventos e entidades promotoras de
eventos esportivos. Mas sabemos
que há ainda muito que melhorar.
Após 10 anos de vigência do
Estatuto do Torcedor, o deputado
Vicente Cândido (PT-SP) acredita
que o texto terá de passar por novas
alterações em breve, a fim de
explicitar na legislação alguns
avanços que as experiências da Copa
e das Olimpíadas poderão trazer ao
País.
Isabel Cardoso de Oliveira
Cortellini é advogada do escritório
Murray - Advogados, de São Paulo.
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Cidade

FAZER CIDADES PARA AS PESSOAS
Sandra Netto

Um tema que inquieta
prefeitos e a sociedade de
forma geral
SANDRA NETTO

O

arquiteto e urbanista Carlos
Leite, de São Paulo, foi um
dos palestrantes mais
aplaudidos do 3º Ficon, o Fórum da
Indústria da Construção Civil de
Santos e Região, promovido em
maio pelo Sistema A Tribuna de
Comunicação. Mestre e doutor pela
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU-USP), pós-doutor em
Desenvolvimento Urbano
Sustentável pela Universidade

Leite: “Todo mundo quer
cidades mais criativas, mais
inovadoras, inteligentes...”

Politécnica da Califórnia, Leite
abordou um tema que inquieta
prefeitos e a sociedade de forma
geral: “Cidades Sustentáveis,
Cidades Inteligentes”.
O interesse pelo assunto é cada
vez mais unânime, especialmente em
Santos, que há alguns anos está no
olho de um furacão de
desenvolvimento e busca
alternativas para conciliar os
investimentos sem perder a
qualidade de vida de sua população
– o que, aliás, não tem sido tarefa
fácil.
Carlos Leite sacudiu os
presentes com suas colocações,
principalmente quando defendeu a
necessidade de mais planejamento,

de ordenamento do território, de
mais investimentos em
infraestrutura visando qualificar o
território. “Hoje, não dá para sair só
construindo. Todo mundo quer
cidades mais criativas, mais
inovadoras, inteligentes,
sustentáveis...”, defendeu.
O problema é como fazer isso.
Leite ponderou que as cidades
nasceram para serem interessantes
para as pessoas se encontrarem,
fazer trocas; de tudo, negócios,
cultura, amorosas, educacionais...
“As pessoas nas ruas se
encontrando geram tudo, inclusive
renovação. Só que fazer densidade é
parte de um processo; e uma cidade
com uma densidade qualificada

precisa de um território dotado de
infraestrutura”.
Ele alertou para o desafio: “Está
na hora de começarmos a investir em
coisas que estão na dimensão local.
Não dá mais apenas para fazer
investimentos etéreos, que geram
urbanificação, urbanismo técnico,
mas que não encontram rebatimento
na qualidade de vida das pessoas, em
cidades para as pessoas”. E deixou o
recado: “Vamos fazer diferente do
que foi feito no passado. Vamos
construir novos modelos de
urbanidade. Que Santos use essa
pujança com um novo modelo, um
modelo interessante, para fazer
cidades para pessoas”.
Veja as fotos na Página 11.

“Ser mais ousado, ter inovação”

A

o final de sua palestra no 3º
Ficon, Carlos Leite concedeu
a seguinte entrevista à
jornalista Sandra Netto.
Como o sr. avalia Santos, no
contexto de Região
Metropolitana, e sua relação com
o conceito de sustentabilidade?
Santos tem outra dimensão em
relação às demais cidades da
metrópole. É maior, quase 500 mil
habitantes, muito próxima da
Capital, tem acessibilidade, é o
maior porto do país, tem centro
histórico com patrimônio, foi
sempre uma grande cidade de
veraneio. Por tudo isso, Santos está
melhor e, nesse sentido, é mais fácil
se reinventar. Está com a faca e o

queijo. É um ativo poderoso para
que os governantes e a sociedade
civil se organizem para promover
um modelo de desenvolvimento
urbano com mais qualidade.
Em busca exatamente de
quais diferenciais?
O foco hoje é fazer a cidade mais
para as pessoas, para que as pessoas
possam ver a melhoria no dia a dia.
Seja na mobilidade, nas praças, nas
calçadas; e aqui, especialmente, na
orla. Criar mais urbanidade. Quanto
às outras cidades será mais difícil,
pois elas não têm todo esse poder de
Santos, e é árdua a tarefa de fazer a
articulação intercidades. Afinal, as
metrópoles foram instituídas, mas
não tem papel executivo. As cidades

têm que romper essas barreiras.
Propor ideias que sejam para todos e
para que todos possam crescer
junto. Este é um imenso desafio
coletivo.
De maneira geral, os
prefeitos alegam para falta de
verbas para os investimentos.
Como equacionar?
Se eu fosse prefeito de Santos ia
para Brasília e tentava negociar mais
ou menos assim: “Nós temos o présal, o nosso porto é o maior do país,
Santos é uma grande fonte de
riqueza, e vocês estão dizendo que
vão botar dinheiro do PAC2. Muito
bem. Eu não quero recursos só para
infraestrutura do porto. Quero
recursos que ajudem a melhorar a

qualidade de vida urbana na cidade”.
Isso é muito diferente. Esse tipo de
questão precisa ser falada. E mais
que isso, quando um prefeito fosse
falar isso, iria com bons planos
debaixo do braço. Teria o que dizer:
implantar inúmeras ciclovias,
melhorar todas as calçadas, melhorar
as praças, melhorar o espaço
público, um plano de mobilidade
que, além do VLT, integrasse o
bonde. Ou seja, vamos fazer uma
cidade melhor para as pessoas.
Além dos prefeitos, seu
grande público neste evento
foram as construtoras. O que o sr.
sugere aos empresários?
Os setores organizados são
muito poderosos. Eles podem

contratar bons consultores e
apresentar bons planos para os
governantes. E isso, de modo geral,
não tem sido feito no Brasil. Tem
ocorrido bons debates, mas o viés
tem que ser propositivo, como é
feito nos EUA, na Inglaterra. A
segunda coisa é quase uma
provocação minha, no bom sentido,
com carinho. Vamos sair um pouco
do lucro imediato. De ficar repetindo
os mesmos produtos que têm lucro
certo e olhar um pouco esses cases
que estão sendo mostrados, em
Chicago, Barcelona, que demonstram
como é possível ser mais ousado, ter
inovação, e lançar produtos
imobiliários que façam as cidades
também mais interessantes.
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 Pesquisa da Fundação Procon-SP constatou que no Interior de São
Paulo alguns medicamentos genéricos apresentam diferença de até
1.144%. O Paracetamol, 200 mg/ml, gotas 15 ml, por exemplo, foi
encontrado em um estabelecimento de Bauru a R$ 0,89 e em outro por R$
11,09. Uma diferença de R$ 10,20 em valor absoluto. A média dos preços
dos genéricos em comparação aos de referência teve a maior diferença,
57,03%, em São José dos Campos, enquanto a menor diferença foi em
Presidente Prudente, 44,46%. “Pesquisar é uma poderosa ferramenta
para que o consumidor economize e evite os abusos praticados no
mercado”, alerta o diretor do Procon-SP, Paulo Arthur Góes.
 Boa Vista Serviços,
administradora do Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC), lançou
o Acertando suas Contas na versão
virtual, que permite ao consumidor
renegociar seus débitos diretamente
com os credores 24 horas por dia, na
busca de acordos sustentáveis para
dívidas em aberto. Confira no site
www.consumidorpositivo.com.br

 Estudantes do Estado de São
Paulo, do ensino fundamental, médio
e técnico, têm até 7 de outubro para
inscrever projetos para a 3ª Mostra
Paulista de Ciências e Engenharia,
realizada pelo Catavento Cultural e
Educacional, promovida pela Escola
Politécnica da USP. No site
www.mostrapaulista.org.br/
submeter

 Motorola e
Nokia foram os
fabricantes de
telefones móveis e smartphones com maior número
de reclamações e os piores índices de solução em
2012, revelou a Fundação Procon-SP, ao
anunciar o ranking dos mais reclamados
pelos consumidores no ano passado e os principais problemas. De forma
geral, os aparelhos apresentam padrão de qualidade insatisfatório, com falhas
de funcionamento e durabilidade abaixo das expectativas dos consumidores.
O problema é agravado com o suporte inadequado de pós-venda e frequentes
alegações de mau uso, colocando a culpa pela falta de qualidade do aparelho
no consumidor.
 Em vigor desde 7 de maio, a
Resolução Normativa nº 319, da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), determina que
os planos de saúde que negarem
autorização a algum procedimento
médico terão de apresentar a
justificativa por escrito, num prazo
de 48 horas, após o pedido. Em
casos de urgência e emergência a
cobertura não poderá ser negada. Se
deixar de informar, a operadora
pagará multa de R$ 30 mil. Por
negativa de cobertura indevida a
multa é de R$ 80 mil e, em casos de
urgência e emergência, R$ 100 mil.

 Inscrições abertas, até 29 de
outubro, de projetos à 12ª edição da
Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia (Febrace), via site
www.febrace.org.br Podem
participar estudantes do 8º ou 9º ano
do ensino fundamental, do ensino
médio ou técnico, de instituições
públicas e privadas, que tenham no
máximo 20 anos e que realizem
projetos individuais, ou em grupos
de até três pessoas, com professor
orientador, nas áreas das Ciências
(Exatas, da Terra, Biológicas, da
Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas)
e Engenharia.

 Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) concedeu liminar ao
pedido de um procurador Regional do Trabalho da 7ª Região que
questionava a obrigatoriedade de justificar o motivo de foro íntimo
alegado em caso de procedimentos investigatórios. O procurador
declarou-se suspeito para atuar em procedimento administrativo, mas a
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Trabalho não aceitou,
entendendo que as declarações de impedimento e suspeição deveriam ser
fundamentadas, com a explicação dos motivos.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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“Chega de bullying, não
fique calado”

Divulgação

Campanha mobilizará 4,2
milhões de alunos da rede
estadual

A

Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo
retomou em maio a
mobilização para que os 4,2 milhões
de alunos da rede estadual assumam
o compromisso de prevenir e
combater ofensas e agressões no
ambiente escolar. Trata-se de mais
uma ação da campanha “Chega de
bullying, não fique calado”, iniciada
em 2011, que agora envolve parceria
com a Cartoon Network, com a
distribuição de kits sobre o bullying
que serão usados em escolas da
América Latina.
O kit, composto de sete
publicações adaptadas em espanhol
e português, será usado nos países
latino-americanos. Há ainda a versão
on-line disponível nos sites
www.chegadebullying.com.br e
www.educacao.sp.gov.br A
campanha “Chega de bullying, não
fique calado” visa proporcionar aos
professores, estudantes, pais e
funcionários das instituições de

ensino maneiras
práticas para lidar
com o problema que
afeta milhões de
jovens em todo o
mundo.
O conteúdo foi
elaborado com o
No site é possível assinar compromisso
auxílio de
virtual de acabar com o bullying
especialistas no
Cartoon Network América Latina,
assunto, como a autora e educadora
Barry Koch.
Cleo Fante. Exercícios e jogos foram
Até o início de 2014, a Secretaria
criados para cada faixa etária para
da Educação, por meio do Sistema
tornar o material divertido e de fácil
de Proteção Escolar, treinará os
uso para crianças e adolescentes. As
educadores da rede estadual para
ferramentas foram desenvolvidas
pelo Cartoon Network com apoio da otimizar o uso do material e, na
sequência, distribuirá os kits às
Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, da Secretaria de Educação escolas estaduais. Além disso, a
pasta intensificará as ações
da Cidade do México, da
desenvolvidas regularmente sobre o
Organização dos Estados
tema. No início das aulas de cada
Iberoamericanos para a Educação,
Ciência e Cultura (OEI) e das ONGs turno, por exemplo, os educadores
das mais de 5.000 escolas estaduais
Plan International e Visão Mundial.
“O bullying é um problema sério falarão aos alunos sobre a
importância da participação de
que afeta as crianças e pode
todos para evitar ofensas e agressões
prejudicar significativamente a vida
e solicitarão que as crianças e os
escolar desses jovens. Por isso,
adolescentes assinem virtualmente
nosso empenho para combater esse
um compromisso no site
tipo de agressão”, comentou o vicewww.chegadebullying.com.br
presidente e gerente-geral do

Concurso premiará
moda inclusiva
A

Programa
protege mãe e
bebê
Reprodução

5ª edição do
Concurso Moda
Inclusiva está com
inscrições abertas para
estudantes de cursos
técnicos, universitários e
profissionais da área não
Inscrições no site oficial do evento
só do Brasil, mas de todo
o mundo. Com objetivo de
Os 20 melhores trabalhos
produzir looks para pessoas com
serão apoiados com tecido para a
deficiência, o concurso é uma
confecção das roupas e
iniciativa da Secretaria de Estado
participarão do desfile final em 26
dos Direitos da Pessoa com
de novembro, na Capital Paulista.
Deficiência.
Os três melhores receberão
A ideia de tornar o evento
prêmios. As inscrições podem ser
internacional surgiu da
feitas até 22 de agosto no site http:/
necessidade de convidar
/modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br
participantes de todo o mundo a
O Brasil tem hoje cerca de 45
compartilhar soluções inovadoras
milhões de pessoas com algum
que possam contribuir no bemtipo de deficiência. No Estado de
estar e na qualidade de vida das
São Paulo são mais de 9 milhões.
pessoas com deficiência, além de
Ou seja, há um grande mercado
apresentar novos conceitos à
de produtos e serviços para
moda.
atender as demandas do segmento.

A

Prefeitura de Santos lançou em
maio o Programa Mãe Santista,
que prevê assistência à gestante
durante a gravidez, incluindo prénatal, parto, pós-parto e o
acompanhamento do bebê até os 24
meses de vida. Aplicado por meio da
Secretaria de Saúde, o objetivo é
aprimorar a qualidade do
atendimento e reduzir os índices de
mortalidade materna e infantil. Entre
as novidades estão o teste de
gravidez e a visita antecipada à
maternidade. Os parceiros também
farão o pré-natal do papai, com
avaliação médica e orientação. As
gestantes que morarem longe da
unidade receberão vale transporte
para as consultas. Haverá atuação
integrada envolvendo as secretarias
municipais de Assistência Social e
Educação, no trabalho de apoio
psicossocial. O programa acontece
em sintonia com o Rede Cegonha, do
Ministério da Saúde.

Cidadania

Em São Paulo, Aids cresce 26% entre idosos
Mudanças de
comportamento explicam
o avanço da doença

E

nquanto a notificação de
novos casos de Aids entre
jovens adultos caiu 35% em
uma década, a incidência entre
idosos aumentou em 26% no mesmo
período. A constatação foi feita em
levantamento da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo.

Segundo dados do Boletim
Epidemiológico do Centro de
Referência e Treinamento (CRT)
DST/Aids, órgão da Secretaria, em
2001 foram registrados 253 novos
casos em pessoas acima de 60 anos,
contra 318 em 2011. Entre pessoas
com idade de 15 a 39 anos, em 2001
foram 6.669 novos casos, contra
4.338 em 2011.
De acordo com a médica do CRT
DST/Aids, Carmen Silvia Bruniera
Domingues, a principal categoria de

exposição ao vírus na Terceira Idade
é a heterossexual. Além disso, a
especialista salienta que, até 2007, a
proporção de infecção era de dois
homens para uma mulher.
Entretanto, após 2008, tornou-se
um homem para uma mulher
infectada com a doença.
“Estudos apontam que o
diagnóstico tardio pode acontecer
por puro preconceito social em
relação ao sexo, com demonstração
de vergonha por parte do individuo

infectado”, alerta Carmen Silvia.
A médica ressalta as mudanças
comportamentais para explicar o
avanço da doença entre idosos, com
aumento das atividades sexuais em
faixas etárias mais elevadas, o que
aumentaria a exposição das pessoas
às doenças sexualmente
transmissíveis.
Em contraponto às estatísticas,
o Instituto de Infectologia Emílio
Ribas, em Cerqueira César, no
Centro da Capital de São Paulo,

mantém um ambulatório voltado
exclusivamente ao atendimento do
idoso. Cerca de 300 pacientes,
portadores de Aids ou outra doenças
sexualmente transmissíveis, realizam
acompanhamento no serviço. Já no
Instituto Paulista de Geriatria e
Gerontologia (IPGG), centro de
referência ao idoso localizado em
São Miguel Paulista, Zona Leste da
Capital Paulista, são realizadas
atividades de orientação contra Aids
e DSTs na Terceira Idade.
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Fotos José Mario Alves e Robson Gonzalez

Eco Plaza Cubatão

Prefeita
Marcia Rosa e
investidores
reunidos no
Bloco
Cultural de
Cubatão...

Investimento de
R$ 160 milhões

potencial de
investimento e
estamos felizes
em dar esse
importante
passo. Parabéns
à Administração
pelas gestões
junto ao setor
privado para
promover o
desenvolvimento
econômico de

Complexo multiuso terá
shopping, hotel e salas
comerciais

C

lassificando o
empreendimento como “um
divisor de águas na história
de Cubatão”, a prefeita Marcia Rosa
apresentou em maio o projeto do
Eco Plaza Cubatão, um investimento
de cerca de R$ 160 milhões, que será
construído em terreno de 8.000
metros quadrados na Avenida
Martins Fontes, Centro.
O complexo terá shopping
center – de quatro pavimentos, com
capacidade para 160 lojas, praça de
alimentação com 450 lugares e
quatro salas de cinema – e duas
torres, de 12 e 18 andares,

destinadas a hotel e salas comerciais.
O estacionamento terá 800 vagas,
distribuídas em três subsolos.
Para adequar a legislação, a
prefeita encaminhou projeto de lei à
Câmara, que acrescenta e altera
dispositivos da Lei de Uso e
Ocupação do Solo. “Quando assumi
meu primeiro mandato, as pessoas

reclamavam que não tínhamos
sequer praças para passear. Hoje,
temos o Novo Anilinas, um dos
maiores parques públicos da região,
cinema e praças reformadas. Este
empreendimento mostra que
Cubatão deixou de ser a periferia da
Baixada”.
A realização é da Arias Invespar
investimentos e
Participações,
AMC Holding e
RRS
Empreendimentos
Imobiliários, com
construção da
Vistamar
Construtora e
Somei Imóveis. O
projeto
arquitetônico é do
escritório Abdala
& Whitaker.

...para
apresentar
detalhes do
projeto à
comunidade

Sinaenco lança “De olho no futuro”
P
ara estimular o surgimento de
novas ideias e discutir o futuro
das grandes cidades, o Sinaenco,
Sindicato Nacional de Arquitetura
e Engenharia, lançou a campanha
“De olho no futuro”. Por meio do
site www.olhonofuturo.org.br o
cidadão poderá enviar sugestões
para melhorar a vida nas grandes
metrópoles. Segundo o presidente
do Sinaenco, João Alberto Viol,
simples ou complexa, toda ideia de
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quem vivencia as cidades são bemvindas: “Com esta campanha
procuramos disseminar a
importância do planejamento, do
pensar antes, para conquistarmos a
cidade que queremos”. As melhores
ideias farão parte de um estudo que
será entregue às autoridades no
final do ano.
A campanha também envolve a
realização de 13 eventos, visando
discutir como estarão as metrópoles

em 2038. Iniciado em maio, em
Belo Horizonte, o ciclo passará
por Vitória (12/06), Porto Alegre
(25/07), João Pessoa (31/07),
Curitiba (1/08), Rio de Janeiro
(28/08), Goiânia (12/09),
Fortaleza (19/09), Brasília (2/10),
Recife (17/10), Salvador (31/10),
Florianópolis (7/11) e São Paulo
(21/11). As inscrições são
gratuitas e podem ser realizadas
no site da campanha.

Para o empresário Leopoldo
Arias, da Arias Invespar, Cubatão
entra no roteiro dos grandes
empreendimentos comerciais.
“Quem ganha é a cidade, que carecia
de um investimento dessa
magnitude. Do ponto de vista
logístico, Cubatão tem um grande

Cubatão”.
Segundo o empresário André
Canoilas, da AMC, somente na
construção do complexo serão
gerados 3.500 empregos diretos:
“Vamos trabalhar junto com a
Prefeitura para que essas vagas
sejam de mão de obra local”.

Construção

Tolentino Plus Residence

No coração do Gonzaga
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte, em bairro nobre de Santos
Sandra Netto

A

SRW
Engenharia
programou
para julho, em Santos,
a entrega do Tolentino
Plus Residence.
Localizado na Rua
Tolentino Figueiras,
89, no coração do
Gonzaga, o
empreendimento está
implantado em
terreno com 1.204
metros quadrados,
com apartamentos de
1 e 2 dormitórios com
suíte e ampla
estrutura de lazer,
além de serviços payper-use e portaria
concierge.
O projeto é de
autoria das arquitetas
Lucia Maria da Silva
Lia e Lucienne de A.
Cavaco Guido. A
torre do Tolentino
Plus Residence tem
26 pavimentos, sendo
subsolo, térreo, três
mezaninos de
garagem, 19 andarestipo e duas coberturas
de lazer, totalizando
113 apartamentos. Os
de 1 dormitório têm
de 49 a 52 metros
quadrados, enquanto
os de 2 dormitórios
com suíte possuem de
70 a 79 metros
quadrados.
As áreas de lazer
estão distribuídas da
seguinte forma: no 4º
andar, piscina,
solário, churrasqueira, playground e
quadra de streetball; no 20º andar,
salão de jogos e salão de festas; e no
21º andar, sauna, fitness, Spa, sala
de massagem, que serão entregues
com sistema de refrigeração.
Entre outros detalhes, o
Tolentino Plus Residence está
equipado com três elevadores Atlas
Schindler. O empreendimento é
dotado de infraestrutura para
aquecimento de água e gás,
infraestrutura para ar condicionado
split em todos os cômodos, sistemas
de gás, água e luz individualizados.
No acabamento, os apartamentos

Torre do
Tolentino Plus
Residence: 26
pavimentos,
estrutura de
lazer, serviços
pay-per-use e
portaria
concierge

serão entregues com porcelanato na
sala e corredor, e bancadas de granito
na cozinha e banhos.
Entre os fornecedores da SRW
Engenharia, a construção adotou o
sistema de fôrmas pré-fabricadas da
Madewall, enquanto o controle da
qualidade do concreto foi executado
pela Teste Engenharia.
A Construluz Instalações
Elétricas executou a infraestrutura
completa da parte elétrica do
edifício, que consistiu em entrada de
energia de baixa e média tensão,
quadros elétricos, centro de medição,
peças e interruptores de tomadas e

caixas elétricas. Conforme detalhou
o diretor Leomar Rodrigues de
Oliveira, a empresa também instalou
o sistema de para-raios e grupo
gerador de energia.
Todas as pedras do residencial,
granito e mármore, foram fornecidas
pela Itavi Pedras.
A fachada do Tolentino Plus
Residence está revestida com
pastilhas de porcelana 5x5cm,
referência SG 8409 – Rubi, e
revestimento cerâmico 7,5x7,5cm da
Série Brink, nos tons branco e bege,
que foram fornecidas pela Cerâmica
Atlas.
Perspectiva
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Portas de aço com estilo
Divulgação

Tratamento anticorrosão
garante maior
durabilidade às peças

Sandra Netto

C

omemorando 70 anos de
fundação, a Sasazaki
renovou seu portfólio de
produtos de aço das linhas Prátika e
Silenfort. As novas portas sociais se
diferenciam pela sofisticação,
conforto e qualidade. Os produtos
recebem tratamento anticorrosão –
pré-tratamento nanocerâmico e
proteção cataforese –, que garante
maior durabilidade às peças.
A linha Prátika, composta de
esquadrias prontas para instalar, foi
ampliada com as portas sociais, com
ou sem seteira com vidro temperado,
que são ideais para uso em entradas
sociais residenciais ou comerciais.
Os modelos possuem vidro
temperado acidado opaco, que
oferece privacidade e resistência. O
puxador reto tem 70 cm e a
fechadura rolete permite leveza à
abertura e fechamento. O novo
desenho das guarnições prima pela
perfeição e transforma os detalhes
num diferencial.
As portas sociais com ou sem
seteira com lambris e frisos estão

Sasazaki: porta social Prátika com seteira simples e vidro
disponíveis tanto na Linha Prátika
quanto na Silenfort. A Silenfort
permite a customização dos
produtos, que não são fornecidos
com vidro instalados ou pintura de
acabamento. Nestes modelos, os
frisos são de aço inox – sendo que na
Silenfort são recobertos com película
protetora para maior facilidade de
pintura de personalização das
portas. O puxador do tipo curvo é
de alumínio polido e tem 70 cm. O
vidro neutral é apresentado somente
na linha Prátika.

Todos os modelos com seteira –
uma pequena folha que permite a
entrada de luz natural – estão
disponíveis nas medidas 217 cm
(altura) x 119 cm (largura), com
batentes de 8 cm. As versões sem
seteira podem ser encontradas nos
tamanhos 217 cm x 88 cm e 217 cm
x 98 cm, também com batentes de 8
cm. Os lançamentos possuem
abertura para a esquerda e para a
direita e na linha Prátika são
comercializados com acabamento
nas cores prata e branca.

Opção para ambientes pequenos
O

Divulgação

pção para espaços reduzidos e
integração de ambientes, o Kit
Vision, da Ideia Glass, possui
sistema de roldanas aparentes para
portas de correr, que dão ao
ambiente à sensação de amplitude.
Conhecido pelos seus diferencias em
estética e funcionalidade, o Kit
Vision não expõe
os suportes do
Kit Vision:
tubo, o que
portas de
garante
passagem
e
suavidade ao
divisória de
ambiente. Pode
espaços
ser utilizado em
diversos
cômodos do
imóvel e também em portas que
dividem ambientes. A montagem é
simples, por meio de sistema de
encaixe do trilho superior aos
suportes de sustentação à parede,
com garantia de dois anos. A largura
para o kit montado é de 2,0 e 2,5
metros, sendo que a medida máxima
da porta é 1,10 metro de largura x
2,20 metros de altura. A espessura
do vidro varia de 8 e 10 mm. Mais
informações no site
www.ideiaglass.com.br
8
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Onlux, inovação em
elétrica e iluminação
A
dotando um novo conceito em
elétrica e projetos
luminotécnicos, e preparada para
atender desde o consumidor final
até grandes construtoras, a Onlux
Iluminação inaugurou em janeiro
seu showroom no Boqueirão, em
Santos. A loja dos empresários
Daniel Correia e Fábio Aguiar é
dirigida pela arquiteta e lighting
designer Ludmyla Leôncio, e
possui uma equipe de profissionais
treinados para prestar serviços
com qualidade e economia de
consumo.
A proposta diferenciada da
Onlux pode ser notada no perfil de
seu showroom, uma loja clean,
com peças técnicas e um toque de
sofisticação. A loja apresenta
peças de iluminação geral e
decorativas, para áreas internas e
externas, além da grande novidade
do momento: os Leds.
“A Onlux é uma loja de
iluminação com um ar agradável e
aconchegante. Temos um
showroom mais técnico com peças
versáteis expostas, e uma
infinidade de opções em catálogos
de marcas nacionais e
internacionais”, detalha a
arquiteta.
Ela explica que o atendimento
começa com uma reunião in loco,
para traçar diagnóstico e as
necessidades dos ambientes. No
segundo encontro, o cliente assiste
a apresentação do projeto com
fotos das luminárias e imagens
ilustrativas dos efeitos de luz que
elas proporcionam, junto com a
proposta de orçamento. “É
comum o cliente querer trocar
alguma peça ou alterar o
orçamento. Numa terceira reunião
já é possível definir o projeto que
será executado”.
A Onlux oferece tudo em

Ludmyla no showroom
da OnLux: loja clean
projetos luminotécnicos e serviços
de elétrica, além dos serviços de
manutenção, que são essenciais
para manter a iluminação com
eficiência. Para garantir uma
equipe atualizada, Fábio Aguiar e
Daniel Correia incentivam os
funcionários a participarem de
cursos.
“Sempre buscamos novidades.
Em nossa página do Facebook
postamos matérias sobre
iluminação, projetos executados e
lançamentos de luminárias. Tais
informações estão à disposição
não apenas para arquitetos e
decoradores, mas também para os
clientes finais”, afirma a arquiteta
Ludmyla Leôncio.
Serviço – Onlux está localizada na
Avenida Conselheiro Nébias, 838,
Boqueirão, quase esquina com a
Avenida da Praia, em Santos. A loja
possui convênio com o
estacionamento SanPark, na
Avenida Conselheiro Nébias, 827.
Contato (13) 3321.3535,
www.onluxsantos.com.br,
contato@onluxsantos.com.br e
facebook.com/onluxsantos

Turismo & Lazer

Para
mulheres
poderosas
O

W South Beach, de Miami, nos
Estados Unidos, lançou um
pacote exclusivo para mulheres que
adoram comprar com conforto: o La
Perla Pamper Package. Reservando o
pacote especial até 30 de junho, a
hóspede desfrutará de serviço
exclusivo da grife de lingerie La
Perla. Para as boas vindas, uma
garrafa de Veuve Clicquot para
brindar a chegada a Miami. No
closet, a hóspede encontrará as

Fotos Divulgação

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Brasil na rota de
visitantes multidestinos
Luiz Carlos Ferraz

Havana: estimular
turistas a Cuba a
visitarem o Brasil

Voo direto de Cuba poderá
atrair turistas canadenses,
alemães e russos
W South Beach, em Miami:
parceria com a grife La Perla
novidades da grife – lingeries,
sleepwear e roupas de banho –, para
que possa escolher com conforto as
suas peças e pagar com 15% de
desconto. A hóspede poderá
experimentar tudo com auxílio de
uma personal shopper da marca.
Além do set de lingeries e o
desconto especial, a hóspede ainda
será presenteada com crédito de US$
100 para desfrutar o Bliss Spa do
descolado quatro estrelas.
Informações e reservas no site
www.wsouthbeach.com
Personal shopper para hóspede
provar peças no próprio quarto

A

nunciado para operar a
partir de julho, o Brasil já se
prepara para colher os
frutos do voo direto de Cuba. A
expectativa é atrair turistas
canadenses, alemães e russos para os
destinos brasileiros, a partir da
associação estratégica para ampliar o
fluxo de visitantes entre os dois
países, conforme destacou o
ministro do Turismo do Brasil,
Gastão Vieira, ao participar da 33ª
Feira Internacional de Turismo de
Cuba (Fit Cuba 2013), ocorrida em
maio, em Varadero.
No ano passado, Cuba recebeu
2,8 milhões de visitantes
estrangeiros, dos quais um milhão do
Canadá. Os canadenses destacam-se
com um dos grupos de turistas que

mais gastam em viagens no mundo,
segundo a Organização Mundial de
Turismo (OMT). “Com a abertura
de um voo direto semanal entre São
Paulo e Havana, a partir de 10 de
julho, teremos o desafio de estreitar
os laços e gerarmos ganhos para os
dois países dentro de uma política
de multidestinos”, espera Vieira. Ele
explicou que a visão do Plano
Nacional de Turismo brasileiro é
posicionar o Brasil entre as três
maiores economias de turismo do

mundo até 2022.
Atualmente o país
ocupa a sexta
colocação no ranking.
Os ministros do
Turismo de Cuba e do
Brasil discutiram mecanismos para
fomentar a cooperação a partir de
uma política de multidestinos. A
ideia é estimular os estrangeiros que
visitam a ilha a prolongar a viagem
com destino ao Brasil. “A política de
multidestinos é estratégica. Estamos
desenvolvendo políticas para atrair
estrangeiros para o Brasil e, assim,
reduzir o déficit na balança comercial
do turismo que, no ano passado,
atingiu os 15,5 bilhões de dólares”,
comentou Vieira.

Perspectiva
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Divulgação

Creme ajuda a
prevenir estrias
e flacidez
 A DeMillus
Cosméticos lança o
creme hidratante
Momento Especial
Amêndoas Doces,
com formulação
balanceada e rica em
proteínas e aminoácidos do leite. O
produto ajuda a prevenir a formação
de estrias e a flacidez nos seios,
nádegas e abdômen, e proporciona
suavidade e maciez à pele. Os
aminoácidos do leite têm
propriedades hidratante e
rejuvenescedora, além de alta
concentração de ácidos graxos, que
combatem os radicais livres. Já o
óleo de amêndoa doce, com suas
proteínas, sais minerais e vitaminas
A, B e E, hidrata e nutre a pele.
Divulgação

Eliminação
de 105
compostos
 Focada em

produtos
hipoalergênicos, a
Alergoshop
pesquisou substâncias químicas e
retirou 105 compostos nocivos ao
corpo para desenvolver a fórmula de
uma linha de cosméticos chamada
Total Care. Entre os componentes
eliminados estão Parabenos,
Triclosan, Benzophenonas, BHT,
Sulfato de Níquel, Lauril,
Propilenoglicol, substâncias que
estão presentes em vários produtos
utilizados no dia a dia, que
aumentam a concentração no
organismo e no meio ambiente.
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HCor busca voluntários
Divulgação

Cirurgia bariátrica:
benefícios no tratamento
do diabetes, do colesterol
e da apneia do sono

Pesquisa visa relacionar
cirurgia bariátrica e
hipertensão

O

Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) do Hospital
do Coração (HCor), em São
Paulo, está cadastrando voluntários
para pesquisa clínica cujo objetivo é
estabelecer a eficácia da cirurgia
bariátrica no controle da hipertensão
arterial em pacientes obesos. Os
voluntários, entre 18 e 65 anos,
devem ter obesidade grau 1 ou 2 –
quando o Índice de Massa Corpórea
(IMC) fica entre 30 e 39.9 –, e
fazerem uso de pelo menos duas
medicações contra a pressão alta em
doses plenas. O interessado deverá
encaminhar e-mail para
estudobariatrica2013@gmail.com e,
em seguida, responder questionário.
Todos os pacientes, tanto do grupo
cirúrgico quanto do clínico, farão a
cirurgia, o acompanhamento clínico e
os respectivos exames,
gratuitamente.
“Serão estudados dois grupos de
30 pessoas com objetivo de
comparar a eficácia de dois

tratamentos”, explica o cirurgião
bariátrico Carlos Aurélio Schiavon,
um dos coordenadores do projeto:
“Um grupo irá se submeter ao
Bypass gástrico (gastroplastia com
desvio intestinal em “Y de Roux”),
enquanto os demais continuarão
controlando a pressão com
medicação e orientação dietética”.
Estima-se que 75% dos
pacientes hipertensos recorram a
duas medicações para o controle da
doença, o que não só interfere no
orçamento, como impõe dificuldades
de adesão, acesso ao tratamento e

efeitos colaterais indesejados.
“Apesar de pesquisas
internacionais atestarem os
benefícios da cirurgia bariátrica no
tratamento do diabetes, do colesterol
e da apneia do sono, ainda faltam
evidências mais robustas
aconselhando o mesmo
procedimento no caso da
hipertensão”, afirma o médico
Otávio Berwanger, diretor do IEP. A
pressão alta acomete 30 milhões de
brasileiros, está relacionada à
obesidade e é fator de risco para o
infarto e o AVC (Acidente Vascular
Cerebral), as duas principais causas
de morte e incapacidade no país.
O estudo será realizado de forma
randomizada, ou seja, quando as
intervenções propostas são
escolhidas aleatoriamente. A
expectativa com este tipo de estudo
é demonstrar evidências científicas
confirmando o efeito benéfico da
cirurgia nos pacientes obesos e
hipertensos.
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Novas regras
de reprodução
assistida

O

Conselho Federal de Medicina
(CFM) publicou a Resolução
CFM nº 2.013/13, que atualiza os
procedimentos de reprodução
assistida no país e destaca a
segurança da saúde da mulher e a
defesa dos direitos reprodutivos
para todos os indivíduos.
Entre as mudanças, a idade
máxima das candidatas à gestação de
reprodução assistida passa a ser de
50 anos. A doação compartilhada
está liberada, com limite de idade da
doadora em 35 anos. Já a idade
limite para doação de
espermatozoides é 50 anos.
Sobre o útero de substituição,
ampliou-se para parentesco
consanguíneo de até 4º grau. Os
embriões criopreservados acima de
cinco anos poderão ser descartados
se esta for a vontade dos pacientes.
A Resolução também permite o
uso das técnicas de reprodução
assistida para relacionamentos
homoafetivos e pessoas solteiras,
respeitado o direito da objeção de
consciência.

Tabagismo também aumenta dores crônicas
C
Divulgação

ada vez mais a pesquisa
científica mostra a ligação entre
tabagismo e risco aumentado de dor
lombar, doença do disco
intervertebral e mais complicações
pós-operatórias após as cirurgias de
coluna. Agora, o estudo Smoking
Cessation Related to Improved
Patient-Reported Pain Scores
Following Spinal Care, publicado no

Pacientes que
param de fumar
sentem menos dor

The Journal of Bone & Joint
Surgery, revela que fumantes que
sofrem com problemas de coluna
sentiram mais dores do que
pacientes com transtorno da coluna
vertebral que pararam de fumar
durante o tratamento.
Neste novo estudo, os
pesquisadores revisaram o histórico
de tabagismo e de dor de mais de

5.300 pacientes com dores axiais
(costas) ou radiculares (perna), que
passaram por tratamento, cirúrgico
ou não, durante um período de oito
meses. Pacientes que nunca fumaram
e ex-fumantes relataram
significativamente menos dor nas
costas do que fumantes e do que
aqueles que pararam de fumar
durante o período de estudo.

Gente & Fatos
 Colunistas sociais encontramse no 25º Congresso da Apacos, a
Associação dos Colunistas
Sociais do Estado de São Paulo,
de 24 a 26 de maio, no Sheraton
São Paulo WTC Hotel, na
Capital Paulista, convite de
Ovadia Saadia, presidente da
entidade, e Alexis Pagliarini,
diretor de MKT do Sheraton,
para ampla programação, noite
no Club A, inauguração da Casa
Cor São Paulo 2013...
 De Natal, no Rio Grande do
Norte, belo cartão postal do
amigo, médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti, que
esteve lá em maio para o
Congresso Brasileiro da
Anclivepa, a Associação
Nacional de Clínicos Veterinários
de Pequenos Animais, no qual
apresentou trabalhos e
participou de mesa-redonda.
 Receitas criadas por chefs, nas
quais a sardinha é preparada com
erva doce, passas, amêndoas, ao
escabeche, espalmada, na brasa,
assada, em pastéis..., na 3ª edição
do Festival da Sardinha, de 7 a 22
de junho, em Ilhabela, Litoral
Norte de São Paulo.

POR SANDRA NETTO
sandranetto@jornalperspectiva.com.br

Fotos Sandra Netto

Flashes do
3º Ficon

E

Leopoldo Arias, Marcia Rosa e Marcos Clemente Santini

Giovanna Garcia Queiroz e Felipe Carrilho

Luiz Paiva Reis e André Beschizza

Luciana e Fabiana Lopes e Luiz Kreimer

mpresários da
construção civil da
Região Metropolitana
da Baixada Santista,
representados por Assecob e
Regional Santos do
SindusCon-SP, participaram
em maio do 3º Ficon, o Fórum
da Indústria da Construção
Civil de Santos e Região.
Promovido pelo Sistema A
Tribuna de Comunicação, no
Mendes Convention Center, o
encontro envolveu temas de
interesse, com foco nas
perspectivas e desafios do
segmento e aprofundando o
debate sobre as cidades
sustentáveis e inteligentes –
que gerou interessante
entrevista com um dos
expositores, o arquiteto e
urbanista Carlos Leite, na
página 3, nesta edição.

 “Excelência na performance:
novos caminhos para a flauta
doce” é o tema do Encontro
Nacional de Flauta Doce, em São
Paulo, de 29 de maio a 2 de
junho. Palestras e debates no
Centro Universitário Maria
Antonia da USP; concertos, na
Igreja Nossa Senhora da
Consolação e no auditório da
Biblioteca Mário de Andrade, no
Centro.
 “Padrões”, exposição da
fotógrafa Zaida Siqueira, exibe
registros fotográficos sobre os
padrões existentes na natureza,
nas rendas, nos tecidos e em
objetos do cotidiano, de 20 de
junho a 21 de julho, no Museu
Brasileiro da Escultura (MuBe).
 Amazonas Sandals inaugurou
ponto de venda em Santos, no
Shopping Praiamar, com
destaque para as sandálias
biodegradáveis vulcanizadas,
que após cinco anos de desuso
decompõem-se na natureza.
 Engenheiro e psicólogo,
Abraham Shapiro é o novo
colunista da Época Negócios.
Shapiro é autor do livro “Torta
de chocolate não mata a fome”,
que aborda temas rotineiros de
forma prática e direta, visando
inspirar e ajudar o leitor a refletir
sobre a dimensão da vida.

Lourenço Lopes e Renato Vieira

André Canoilas

Manoel e Fátima Lopes de Carvalho e Carlos Passos

Divulgação

Maurício
Abravanel
e Patrícia
Penteado:
encontro
no Tea Bar,
em
Ribeirão
Preto,
reuniu
agências de
publicidade para celebrar a consolidação do segundo lugar em
audiência pelo Sistema Brasileiro de Televisão, em Ribeirão
Preto e Centro Oeste Paulista.

5ª edição do Bourbon Festival Paraty,
com jazz, blues, R&B e soul, de 24 a 26 de maio, agitará
a bela cidade colonial, com ampla programação em dois
palcos e destaque para Stanley Clarke, um dos maiores
baixistas do mundo, e a banda inglesa Incognito,
liderada pelo guitarrista e compositor Jean-Paul
“Bluey” Maunick.

Perspectiva
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São Paulo

Incentivo à
transparência
Decreto criou o Plano
Estadual de Fomento à
Transparência Paulista

P

ara evitar que as cidades
paulistas sejam punidas por
descumprimento da Lei
Complementar nº 131/2009, o
governador Geraldo Alckmin criou o
Portal da Transparência Municipal,
disponibilizando o sistema de
comunicação eletrônico para a
recepção e resposta do Serviço de
Informação ao Cidadão – SIC
Municipal. O domínio do portal
levará o nome do município, como o
exemplo www.transparencia.nomedomunicipio.sp.gov.br
Alckmin adotou a medida
porque em 27 de maio encerra o
prazo para que os municípios com
até 50 mil habitantes se adequem às
exigências da LC nº 131/2009, que
estabelece as normas de finanças
públicas na gestão fiscal e determina
a disponibilização, em tempo real,
de informações sobre a execução
orçamentária e financeira da União,
dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
O descumprimento da legislação
federal resulta na suspensão das
transferências voluntárias de
recursos estaduais e federais, e
atualmente centenas de cidades não
possuem o seu Portal da
Transparência.
Conforme destacou o presidente
da Corregedoria Geral da
Administração (CGA), Gustavo
Ungaro, a iniciativa propiciará a cada
cidade ter seu Portal da
Transparência Municipal, já com os
valores dos repasses estaduais,
acesso à informação, links e campos
próprios para a publicação dos
salários do funcionalismo, das
licitações e dos contratos, dentre
outras funcionalidades, nos moldes
do Portal da Transparência Estadual,
em www.transparencia.sp.gov.br
Recentemente, o Portal foi premiado
pelo TI & Governo 2012 e avaliado
com a maior nota do país pela
entidade Contas Abertas.
Até o momento, 357 municípios
já demonstraram interesse em
receber a doação do sistema. O
governo ofereceu também a
capacitação dos agentes públicos
municipais e para isso foram
realizados 17 encontros regionais
12
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para 521 cidades do Estado com até
50 mil habitantes. Foram abordados
dois temas: a transparência da gestão
pública e a aplicação da Lei de
Acesso à Informação (LAI).
Por meio de videoconferências,
até agosto o Governo proporcionará
treinamento aos representantes
municipais que alimentarão o

Gilberto Marques/Imprensa-GESP

Alckmin: Plano garante
apoio à democratização da
informação pública ao
cidadão

sistema. As apresentações enfatizam
os seguintes temas: Lei de Acesso à
Informação – nº 12.527/2011;
Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC) e Ouvidorias; e Gestão
Documental e Tabelas de Apoio ao
SIC. O programa é realizado pelo
Cepam, com a Seade, Fundap,
Prodesp, entre outros órgãos da
administração pública estadual.

