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MOBILIÁRIO URBANO

Proposta sobre publicidade
chega em abril à Câmara

são paulo

A Prefeitura de SãoPaulo deve en-
caminhar, em abril, à Câmara
Municipal, o projeto de lei (PL)
que lhe dará o direito de fazer
concessão pública às empresas
interessadas para a exploração
publicitária do mobiliário urba-
no da cidade — abrigos de ôni-
bus, sanitários, entreoutros. A es-
timativa é dadiretora da Empresa
Municipal de Urbanização
(Emurb) e arquiteta, Regina
Monteiro, que estuda um segun-
do projeto que definirá quais são
os equipamentos mais adequa-
dos e as regras para o município.

Segundo Regina, oPL virá para
substituir a lei do mobiliário (nº
13.517/03)quefoi revogadanofi-
nal do ano passado, junto com to-
da a legislação existente sobre a
publicidade exterior emSão Pau-
lo, para dar lugar ao “Cidade Lim-
pa”. “A Emurb está empenhada
em finalizar esse projeto que será
encaminhado aolegislativo junto
com o Plano Diretor da cidade e
atendendo as demandas da nova
lei dapublicidade, que dáo prazo
até 31 de março para que as em-
presas estejam com placas regu-
lamentadas”, explicou.

Alguns técnicos da Emurb, se-
gundo ela, estão trabalhando em

parceira com a Secretaria Muni-
cipal de Planejamento. “A idéia é
que tanto o Plano Diretor quanto
a nova lei de mobiliário urbano
tenham as mesmas diretrizes”,
alegou. Até o momento, de acor-
do com Regina, o que existe é uma
descentralização. “Se alguma
subprefeitura quiser instalar
bancos em avenidas e colocar pu-
blicidade ela pode, apesar de ter
que obedecer alguns procedi-
mentos da Emurb, não precisará
de um plano urbanístico”, disse.

Equipamentos
A Emurb estuda os exemplos
mundiais e de cidades brasileiras
que já fazem divulgação em mo-
biliário urbano como Salvador,
Fortaleza, Goiânia e Rio de Janei-
ro. “São Paulo é muito grande e
nunca teve regulamentado tan-
tos equipamentos, é preciso to-

mar cuidadopara queele nãoseja
poluidor”, disse.

De acordo com Regina, o que
vai permanecer na cidade com
certeza são os cerca de 3 mil abri-
gos de ônibus que têm contratos
de concessão em vigência até se-
tembro e os relógios com contra-
to de dez anos que vence em de-
zembro. “Nossa expectativaé que
sejam construídos mais 7 mil
abrigos por toda São Paulo a par-
tir de 2008, já que eles estão ape-
nasno centroexpandido”,alegou
a diretora.

As grandesmultinacionais que
lideram o mercado de publicida-
de exteriorem equipamentospú-
blicos têm se manifestado de al-
guma maneira na Emurb. “Tem
setores que querem colocar ba-
nheiros públicos,como acontece
na Europa, no meio de praças,
mas isso não faz parte da nossa

cultura”, disse.
A idéia da prefeitura, explicou

ela, é trabalhar com a microarqui-
tetura. “Temos mão-de-obra su-
ficiente e podemosfazer estes ba-
nheiros em ambientes maiores e
integrados”, afirmou.

A Emurb não quer que haja
monopólio quando for realizada
a concessão pública, como te-
mem os empresários brasileiros.
“Temos de tomar o maior cuida-
do para não deixar que as multi-
nacionais sejam detentoras do
projeto. As empresas brasileiras
vão participar”, garantiu.

O que tem dificultado o traba-
lho de análise da concessão do
mobiliário são os Termos de Per-
missão de Uso (TPU). “As bancas
de jornal sãoconsideradas mobi-
liários, porém elas têm TPUs as-
sim comoos ambulantesque têm
o termo mais não são mobiliários.
Temos que arrumar tudo isso”,
explicou.
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Projeto de lei dará
direito à administração
municipal de conceder
às empresas contratos
para a exploração
publicitária da
estrutura urbana

k MERCADO

«Nossa expectativa é
que sejam construídos
mais 7 mil abrigos de
ônibus por toda a
cidade de São Paulo a
partir de 2008»
REGINA MONTEIRO
DIRETORA DA EMURB

Um segundo projeto definirá quais são os equipamentos mais adequados
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Procon orienta clientes
de bancos sobre
produtos e serviços

são paulo

A Fundação Procon-SP, órgão
de defesa do consumidor, vin-
culado à Secretaria Estadual da
Justiça e da Defesa da Cidada-
nia, promove no próximo dia 21
palestra gratuita sobre os Direi-
tos e Deveres do Consumidor
Bancário. O objetivo é fornecer
informações básicas sobre co-
mo utilizar os produtos e servi-
ços oferecidos pelo sistema
bancário.

Os técnicosdo Procon-SPex-
plicam, de maneira objetiva, os
direitos fundamentais do con-
sumidor nas relações de nature-
za bancária, abordando, entre
outros assuntos, ofertas e for-
mas de se resguardar nessas
transações.

A palestra será no auditório
do Procon-SP, na Rua Barra
Funda, 930, 4º andar, sala 407. As
inscrições podemser feitaspelo
telefone (11) 3824-7065, das 8h
às 12h,de segundaa sexta-feira,
gratuitamente. As vagas são li-
mitadas. A Fundação Pro-
con-SP aceita como contribui-
ção1kg dealimentonãoperecí-
vel, queserá doadopara entida-
des sociais.

Cesta básica
O valor da cesta básica de feve-
reiro apresentou alta de 0,86%,
revela pesquisa da Fundação
Procon-SP, órgão vinculado à
Secretariada Justiçae daDefesa
da Cidadania, em convênio
como Dieese.Opreço médioda
cesta, em 31 de janeiro, era R$
210,29 e passou para R$ 212,10
em 28 de fevereiro. O grupo
Limpeza foi o que registrou a

maior alta, 1,61%.
Dentre os produtosque com-

põem o grupo Alimentação, os
que registraramas maioresaltas
de preço neste mês foram: a ce-
bola/kg (15,48%), o frango res-
friado inteiro/kg (12,20%), ovos
brancos/dz. (10,43%), margari-
na/pote 250 g (3,95%) e a carne
de primeira/kg (2,80%).

Dos 31 produtos pesquisa-
dosnavariação mensal16apre-
sentaram alta, 10 diminuíram
de preço e cinco permanece-
ram estáveis.O recordeda cesta
básica desde o PlanoReal foi ve-
rificado em 18/05/05,quando o
valor chegou a R$ 221,09.

A variaçãono ano éde –1,48%
(base 28/12/06) e, nos últimos
12 meses, de 1,23% (base
24/2/06). Por grupo, foram
constatadas as seguintes varia-
ções: Alimentação, 1,04%, Lim-
peza, 1,61% e Higiene Pessoal,
–1,49%. O item com maior va-
riação negativa do grupo Ali-
mentação em fevereiro deste
ano, o feijão carioquinha/pct. 1
kg, apresentou queda de
10,69%, amenizando a alta no
valor médio da cesta básica.
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«Os técnicos
abordam, entre outros
assuntos, ofertas e
formas de se
resguardar em
transações bancárias»
PR O C O N - S P
ASSESSORIA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Acaba hoje prazo
para pagar iptu

com desconto

são josé dos campos

O prazo para o pagamento à
vista, com desconto de 5%, do
ImpostoPredial TerritorialUr-
bano (IPTU), em São José dos
Campos, interiordo Estadode
São Paulo, termina hoje.

O parcelamento do impos-
to poderá ser feito em quatro
vezes bimestrais (para valores
até R$ 165,90) ou em oito par-
celas (para valoresacima de R$
165,90) de março a outubro,
sempreentreosdias 10e19do
mês, de acordo com a data de
vencimento do carnê.

Os pagamentos feitos com
atraso serão acrescidos de
multa de 3% sobre o valor
atualizado do imposto e juros
moratórios de 1% ao mês.

O IPTU deste ano teve rea-
justede2,59%, referenteaoÍn-
dice Nacional de Preço ao
Consumidor (INPC), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), do período
de dezembro de 2005 a no-
vembro de 2006.

O contribuinte que ainda
nãotenha reciboo carnêpode
solicitar a segunda via no site
da prefeitura (www.sjc.sp.gov.
br) ou retirar no Poupatempo,
postos regionais de atendi-
mento ou Paço Municipal.

Caça-níqueis
A políciade SãoJosé dosCam-
pos fez na última sexta-feira
uma apreensão de 25 máqui-
nas caça-níqueis. Elas esta-
vam em quatro bares do cen-
tro da cidade que não tinham
liminar daJustiça paramanter
os equipamentos.

As máquinas serão pericia-
das e encaminhadas para o
depósito da Delegacia Seccio-
nal. Ninguém foipreso, mas os
donos dos estabelecimentos
vão responder um termo cir-
cunstaciado por crime contra
a economia popular.
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brae-SP São José dos Campos, Ana Paula Nespolon.
A trilha é um dos resultados da aplicação do Pro-

grama de Desenvolvimento do Turismo Receptivo
(PDTR), iniciado há três anos no litoral norte. Tra-
ta-se de uma metodologia aplicada pelo Sebrae-SP
em todo o Estado com o intuito de promover e fo-
mentar o desenvolvimentoregional nas localidades
que têm potencial turístico.

Além de um rico patrimônio histórico e cultural,
São Sebastião conta com um grande número de ar-
tistas eartesãos. De acordocom o secretáriode Cul-

tura e Turismode São Sebastião,
Júlio Buzi, o programa é mais
uminstrumento paradivulgaro
patrimônio do município.

“Será também mais uma im-
portante ferramenta para dimi-
nuir a sazonalidade do municí-
pio, pois a visita aos locais inde-
pende de condições climáticas
para acontecer”, disse Buzi.

O roteiro,que duraem média
quatrohoras,podeser contratadonaCasadaTrilha
(Rua Gilmar Furtado de Oliveira, 73, Boiçucanga),
todos os dias, incluindo sábados e domingos, das
10h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pe-
lotelefone(12)3865-3331 oupeloe-mailcasa.datri-
lha@hotmail.com.

panoramabrasil | agência sebrae

O roteiro inclui a visita a 13 ateliês de
artesãos e artistas localizados entre
São Sebastião, Boiçucanga e Camburi

«AS PESSOAS

ADORAM

OBSERVAR COMO

AS PEÇAS SÃO

FEITAS, PASSO A

PASSO, DESDE

A MATÉRIA

CRUA ATÉ O

PRODUTO

PRONTO»

EMPREENDEDORISMO

Litoral Norte paulista lança roteiro
turístico cultural e divulga artesão local

são sebastião // Turistas que visitam o litoral norte
de São Paulocontam a partir de agoracom um novo
atrativo em São Sebastião. É o roteiro turístico cultu-
ralTrilha dasArtes, lançadonaúltima sexta-feira,na
Casa da Trilha, ateliê coletivo que reúne o trabalho
de artistas e artesãos da região.

Oroteiroinclui avisitaa13ateliêsde artesãosear-
tistas localizados entre São Sebastião, Boiçucanga e
Camburi, que desenvolvem produtos a partir de
materiais como fibra de bananeira, coco, bambu,
madeira cerâmica vitrificadas e técnicas como
aquarela e pintura em tecido.

Turismo receptivo
Segundo a artesã e fundadora da Trilha das Artes,
Kátia Oliveira, um dos maioresatrativos será a possi-
bilidade de os visitantespoderem conhecer o traba-
lho e qual a matéria-prima utilizada.

“As pessoas adoram observar como são feitas as
peças, passoa passo,desde amatéria cruaaté opro-
duto pronto”, constata.

“Será mais um atrativo para o turista que visita a
região”, expôsa técnicado EscritórioRegional doSe-

INTERIOR

Vianorte tenta conter
erosão captando chuva
são joaquim da barra

A concessionária Vianorte (OHL
Brasil) construirá, em São Joa-
quim da Barra, um sistema de
captação para águas das chuvas,
na altura do quilômetro 378 da
Rodovia Anhangüera (SP-330), a
fim de diminuir a recorrência de
erosão na encosta dos bairros
João PauloII, Júlio de Lolloe Nos-
so Teto. Orçada em quase R$ 2 mi-
lhões, a obra deverá ser iniciada
na segunda quinzena de março,
com previsão para término no
iníciode julhodesteano. Estetra-
balho atende pedido feito em
2001 pela Prefeitura de São Joa-

quim da Barra e a Agência de
Transportes do Estado de São
Paulo (Artesp).

Estudos hidrológicos e hidráu-
licos contratados pela Vianorte
em 2004 mostraram que entre as
principais causas doproblema de
erosão enfrentado pelo municí-
pionaquelaregião estáamudan-
ça na ocupação do solo. Em uma
contagem da épocaforam anota-
das 1.600residências construídas
em área de 78,6 hectares. A obra
terá 1.200metros decomprimen-
to e será executada como seção
mista: haverá trechos com cana-
letas de concreto e outros de ga-

bião (espécie de muro de susten-
tação feito com pedras graúdas e
estrutura de suporte aramada).

Toda água coletada no novo
sistema será conduzida ao longo
da faixa de domínio, margeando a
Rodovia Anhangüera, até o Sítio
SãoJosé. Esseéumdos pontossé-
rios de erosão. Haverá ali um dis-
sipador de energia para reduzir a
velocidade da água. As canaletas
de concreto terão medidas de até
2x2 metros e o gabião, 4x1 metros.

A estimativa da Vianorte é que
sejam consumidos na obra 1.500
metros cúbicos de concreto, o
equivalente a 250 caminhões be-
toneira. O gabião deverá utilizar,
em pedras, o volume equivalente
a30caminhões trucados.Emaço,
devem ser usadas 33 toneladas.
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S AÚ D E

Diretora de Jacareí
pode ser indiciada
jaca re í

OMinistério Públicoquer quea
polícia investigue as ações da
Secretaria Municipal de Saúde
de Jacareí.De acordocom apro-
motoria, determinações judi-
ciais sobre pacientes da cidade
não estão sendo cumpridas.

O promotor Nelson Garcia
Rosado pede abertura de inqué-
rito policial e formal indicia-
mento de Márcia Helena Soa-
res, diretora-geral de saúde do
município.

A promotoria alega que a di-
retora deixou de cumprir uma
ordemjudicial defornecimento
de uma prótese ao idoso João
Augusto da Silva.

A liminar determinando o
fornecimento da prótese foi ex-
pedida no dia 8 de janeiro. A di-
retoratinha umprazode 30dias
para cumprir, o que não foi feito.

O caso será analisado pela
delegacia seccional da cidade.
Márcia Helena não foi encon-
trada para falar sobre o pedido
de indiciamento dela.

A Prefeitura de Jacareí disse
que não foi comunicada oficial-
mente sobre o pedido da pro-
motoria e que por isso não ia se
manifestar.

Já sobre a questão da prótese
do paciente, a administração
alegou que já fez solicitação pa-
ra compra do material.

Cultura
A Fundação Cultural José Maria
de Abreu está com inscrições
abertas para as oficinas cultu-
rais e de geração de renda.
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k DESCUMPRIMENTO

«Determinações
judiciais sobre
pacientes da cidade
[como a entrega de
próteses] não estão
sendo cumpridas»
MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSESSORIA

a pa re c i da

Aparecida se prepara para rece-
ber a visita do papa Bento XVI
em maio deste ano, mas uma
das preocupações da organiza-
çãodoSantuário eprefeituraéa
falta de estacionamento, já que
o pátio da Basílicavai ser utiliza-
do para celebrações.

Durante a visita de Bento XVI
à cidade, as 6 mil vagas para ôni-
bus e carros estarão livres para
circulação dos romeiros. Os veí-
culos estarão impedidos de pa-
rar dentro do Santuário.

A prefeitura já fez um levanta-
mento das áreas da cidade que

podem ser ocupadas pelos veí-
culos e aguarda uma reunião
com representantes da Polícia
Militar, Exército, Basílica e da
Concessionária NovaDutra pa-
ra definir a situação.

O público recorde registrado
pelo Santuário Nacional foi du-
rante um dos feriados da pa-
droeira do Brasil: 215 mil pes-
soas.

Durante a passagem do papa
por Aparecida, a previsão é que
esse número chegue a 400 mil
romeiros, dez vezes mais que a
população da cidade.
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VISITA DO PAPA

Podem faltar vagas para
veículos em Aparecida

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 12 mar. 2007. São Paulo, p. C6.
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