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Umaestudantede 15anos foi
baleadanamanhãde ontem,
no horário de aula, no pátio
daEscolaEstadualAlmiran-
te Barroso, em Vitória (ES).
Atingida em uma das per-
nas, Luana Stefany da Silva
foi internada no Hospital
São Lucas, mas está fora de
perigo. A polícia diz que o ti-
ro foi disparado acidental-
mente por umcolega dela.

Estudanteébaleada
empátiodeescola

Umgrupodeestudantesque
conversavanafrentedaesco-
la onde estudam, em Bangu,
zonaoestedoRio, foibaleado
ontem à noite por homens
que passaram atirando de
dentro de um carro. Segun-
doapolícia, 1 jovemmorreue
8 ficaram feridos. Os nomes
das vítimas e seu estado de
saúdenão foramdivulgados.

NOVOMILIONÁRIO

GanhadordaMega
SenaretiraR$40mi
O apostador que acertou so-
zinhoas seisdezenasdocon-
curso847daMegaSenareti-
rou ontem seu prêmio de R$
40milhões emPortoAlegre.
ElepediuàCaixaEconômica
Federalsigilosobresuaiden-
tidade.Eledeixoudeganhar,
nomínimo,R$48milpornão
teraplicadoafortunaduran-
te quatro dias.

Maspdesistedetorrede177m

A explosão de um caminhão
com sacos de cimento matou
ontemdoishomenseferiuleve-
mente uma criança de 5 anos
em Sumaré (SP). O incidente
ocorreu quando José Carlos
deLimadescarregavaoveícu-
lo. Ele e Dercílio Novelli, que
passava com o filho Gabriel,
morreram.Aexplosãoteriasi-
docausadaporumabombaca-
seiranacaçamba.

Criseprovoca
demissãocoletiva
noCondephaat

Projeto agora se limita à reforma de prédio anexo
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Caminhãoexplode,
mata2eferecriança

Homensatiramcontra
colégio;1 jovemmorre
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TAMBÉMNAWEB–Primeiraediçãoserádistribuídaemescolaspúblicas

Criança é cliente mais vulnerável de todos, diz representante da Abrinq

RIBEIRÃO

RIO

UlpianoToledoBezerra
deMenezes
Ex-vice doCondephaat
‘Trata-se da primeira vez que isto
(a substituição do presidente do
conselho pelo governo do Estado)
ocorre na história já longa do
órgão, aí incluídos os tempos
negros da ditadura”

RicardoBianchi
Secretário-adjunto da
Cultura do Estado
‘Estávamosprocurando um
presidente que tivesse outro
perfil, comhistórico acadêmico
representativo, liderança e
conhecimento da área com
profundidade’

Medida foi protesto de 22 conselheiros contra troca
de presidente do órgão, definida pelo governo estadual

Entidadeslançamguiapara
orientarconsumidoresmirins

CIDADANIA

Valéria França

Toda criança é umconsumidor
empotencialecomotalpodere-
clamar seus direitos. Foi pen-
sandonissoqueo InstitutoBra-
sileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec) convocou um grupo
de 15 crianças, de 11 a 14 anos,
paradiscutiro tema.Obate-pa-
po informal transformou-se
numrelato de histórias saboro-
sas e ilustrativas, que hoje es-
tão no guia Essa Turma Nin-
guém Passa para Trás – organi-
zado pelo Idec, Fundação
Abrinq eCriança Segura, ONG
especializada na prevenção de
acidentes.Seulançamentoestá
marcado para sexta-feira.
O guia do consumidormirim
éumanovidadeporsetratarda
primeira publicação do gênero
a usar uma linguagem simples,
interessanteelúdicaparaescla-
recer as leis do consumidor pa-
ra um público bem específico.
Em muitos trechos, o diálogo
das crianças aparece de forma
direta como nos livros infantis.
Para arrematar, a edição é re-
cheada de ilustrações assina-
daspela italianaMichele Iacoc-
ca,que ilustrouumacentenade
histórias para crianças.
Aprimeiraedição,com2.500
exemplares, será distribuída
em escolas públicas. O Idec de-
ve tornaroguiadisponívelpara
download até o fim da semana
no site www.idec.org.br. “A
idéia de fazer um guia para
crianças é antiga,mas só agora
encontramos um jeito eficaz”,
dizMarilenaLazzarini, coorde-
nadora executiva do Idec.
“Vale lembrar que, por ter
poucas condições de verificar a

qualidade da mercadoria que
está levando, o consumidor é
sempreo ladomais frágil da ca-
deia produtiva”, diz Fernando
Teixeira Mendes Filho, asses-
sordasuperintendênciadaFun-
dação Abrinq. “E a criança é o

mais vulnerável de todos.”
OpaulistanoJeanCarlosGo-
mesSiqueira,de13anos,afirma
que já comprou balas e doces
com embalagens abertas. Mas
não reclamou. “Comi assim
mesmo”, diz Jean. Sua irmã

mais nova, Larissa, de 12
anos, conta que os dois pedi-
ram um sanduíche que vi-
ramna fotoda lanchonetede
um grande parque de diver-
sões.“Eraumx-salada,gran-
de e lindo”, explica. “Mas
quando chegou não tinha sa-
lada e era pequeno”, conta a
meninaquemesmodecepcio-
nada, não reclamou, apenas
comeu o sanduíche.
Ahistória deLarissa e seu
irmão (que no guia ganhou o
nomefictíciodePedro) inspi-
rou o capítulo O Xis do Pro-
blema, que explica didatica-
menteadiferençaentrepro-
paganda enganosa e abusi-
va,porexemplo.Oguiasimu-
la várias problemas decor-
rentes do cotidiano infantil,
com o objetivo de apontar
possíveis soluções. Se uma
criança comprar um par de
tênis com defeito, ela tem o
direito de trocar, pedir o di-
nheiro de volta ou reivindi-
car umdesconto.
Há dicas sobre as armadi-
lhasmais comuns domerca-
do,comocompraspela inter-
neteemcamelôs.Destacam-
se os itens sobre consumo
consciente e cuidados que
devemsertomadosparaevi-
tar acidentes.
Na esfera do direito do
consumidortambémhánovi-
dades para os adultos. OMi-
nistérioPúblico e aDefenso-
ria Pública tornam disponí-
vel a partir de hoje o Catálo-
goVirtual deEducaçãopara
oConsumopelositewww.mj.
gov.br/dpdc, no link Educa-
ção para o Consumo. Nesse
endereço eletrônico, estão
reunidos diversos estudos
sobre a defesa do consumi-
dor produzidos por Procons
e entidades civis. ●

COLABOROU ISABEL SOBRAL

Carteiroquer
mudarhorário
parafugirdo
câncerdepele

Brás Henrique
RIBEIRÃO PRETO

OSindicato dosTrabalhadores
dos Correios de Ribeirão Preto
e Região articula o apoio de ve-
readoresem92cidades (emum
total de 1.800 funcionários) pa-
ratentarmudarohoráriodeen-
trega das correspondências da
Empresa Brasileira de Cor-
reioseTelégrafos(ECT).Aenti-
dade quer evitar que os traba-
lhadores continuem expostos
ao sol das 11 às 15 horas e sejam
vítimas de câncer de pele.
Os índices de raios ultravio-

leta (UV) atingiram índices
preocupantes em alguns pon-
tos da região. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) pre-
coniza que o aceitável é até 5
pontos, mas, no fim de feverei-
ro, o índice chegou a variar en-
tre 12 e 14 pontos no nordeste
paulista. Para a ECT, mudar o
horárioédifícil,poishácompro-
missos com a população e até
contratos com empresas.
“Estareivindicaçãoéantiga,

desde 1994, e queremos tirar os
carteiros do horário de sol for-
te”, diz o presidente do sindica-
to,CarlosDecourtNeto.Elediz
que o ideal seria que os cartei-
ros fizessem as entregas entre
7h30 e 11 horas. No período en-
tre11e15horas,ocorreriamser-
viços internos, comosepararas
cartasaserementreguesnodia
seguinte.“AECT,infelizmente,
recusa essa alteração.”
“Amudançadehorárioacar-

retariaumdia amais para aen-
tregadascorrespondênciasem
todo o País”, explica a assesso-
ra de Gestão de Relação Sindi-
cais edoTrabalhodosCorreios
em São Paulo e Interior, Santi-
na Mara Rosa. Segundo ela, a
ECTmantémoestadodealerta
durante os períodos de baixa
umidade (menos de 20%) e alta
temperatura (acima dos 30
graus),quandosealteraohorá-
rio de trabalho.●

DIVULGAÇÃO

MASP–Propostaprevêqueprédiovizinho,de9andares, teráespaçoparacursoseumcafénacobertura

Jotabê Medeiros

Crise no patrimônio histórico.
Apenasquatromesesdepoisde
empossados pelo ex-governa-
dor Cláudio Lembo, pediram
afastamento ontem todos os 22
integrantes doConselhodeDe-
fesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico,ArtísticoeTurís-
ticodoEstado (Condephaat). A
decisão foi tomada emprotesto
pela demissãodopresidentedo
órgão, CarlosDêgelo.
Professor e advogado de 55

anos, Dêgelo soube há uma se-
mana do afastamento, pelo se-
cretário de Estado da Cultura,
JoãoSayad.Amedidafoicomu-
nicada ontem ao conselho, que
inclui pessoas indicadas pela
USP,UnespeUnicamp,poren-
tidades como o Instituto deAr-
quitetosdoBrasilepelasecreta-
ria. Para o lugar de Dêgelo,
Sayad nomeou Adilson Avansi
deAbreu,pró-reitordeCultura
daUSP durante oito anos.
Adecisãopodetrazerproble-

mas à gestão do patrimônio. O
Condephaat tem uma pauta de
300 itens pormês e hádecisões
rápidasqueprecisamsertoma-
dasquantoatombamentosere-
formas de imóveis. O conselho
se reúne toda semana – a atual
gestão examinou 798 projetos.
“Estávamosprocurandoum

presidente que tivesse outro
perfil, comhistóricoacadêmico
representativo, perfil de lide-
rança e conhecimento da área
comprofundidade”, justificouo

secretário-adjunto da Cultura,
Ronaldo Bianchi. Segundo ele,
foi oferecida aDêgelo outra po-
siçãonasecretaria . “Eleeraha-
bilitadoparadirigiroPAC(Pro-
grama de Ação Cultural). Mas
não aceitou.”
“Nãohaviacrisenoconselho

e foi plantada uma”, afirmou a
conselheira Silvana Rubino, da
Unicamp. Segundo ela, o argu-
mentoparaafastarDêgelo,ode
pouca especialização, não é ra-
zoável. “Falta na instituição co-
ragem para enfrentar a defesa
do patrimônio, que exige con-
fronto, firmeza. E isso ele tem.”
Ovice-presidente doConde-

phaat, Ulpiano Toledo Bezerra

de Meneses, também se de-
mitiu e divulgou carta com
críticas à decisão. “Trata-se
daprimeiravezqueistoocor-
re na história já longa do ór-
gão, aí incluídos os tempos
negros da ditadura.”
Bianchi negou que tenha

havidointerferênciadogover-
nadorJoséSerranocaso.Ha-
via rumores de que Serra fi-
couinsatisfeitocomadecisão
do Condephaat, na gestão
passada, de aprovar a cons-
truçãodeumatorreanexaao
Masp–quandoeleeraprefei-
to,oórgãomunicipaldopatri-
mônio, Compresp, vetou a
obra (Veja texto ao lado).
Sayadtambémestáfazen-

do modificações na estrutu-
ra do Condephaat. Foi no-
meada, para o novo cargo de
coordenadora-executiva,Ju-
lianaPrata, da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo
(FAU)daUSP.Bianchi tam-
béminformouqueaurbanis-
taReginaMeyer,daFAU,es-
tá confirmada como nova
conselheira.
Bianchi refutou a tese de

queaindicaçãodeJulianase-
jaumaingerênciadoExecuti-
vo no órgão. “Ela vai melho-
rar a qualidade de atendi-
mento, criando diálogo com
a sociedade.” Disse ainda
que não teme uma situação
caóticapelo acúmulode pro-
cessos.“Agentedesacumula
depois. As entidades podem
trocar os representantes.” ●

Camilla Rigi

Sem a polêmica torre prevista
naversãooriginal, oprojetopa-
ra o anexo do Masp deve ser
apresentado anda este mês ao
ConselhoMunicipal de Preser-
vação do Patrimônio Histórico
(Compresp). Da proposta ini-
cial do arquiteto e presidente
do Museu, Júlio Neves, serão
mantidasaidéiadaescoladear-
tesedocafé, abrigadasnoedifí-
cio vizinho, o Dumont-Adams.
“Resolvemos trabalhar em

algo que traz bons resultados e
não gera polêmica”, disse um
dosconselheirosdoMasp,oem-
presário JoãoDória Júnior.
Aconstruçãoda torrede 177

metros de altura no Dumont-
Adams foi vetada pelo Com-
presp três vezes. O museu re-
correu à Justiça, mas perdeu.
Agora, o arquiteto trabalha

na adequação do projeto para
apresentá-lo sem a torre e com
umperfilmaisdiscreto.Essafoi
umadasrecomendaçõespassa-
daspeloComprespemumareu-
nião com a diretoria do museu
na semana passada. “O presi-
dentedo conselho (EduardoLe-
frève) fez analogia com os pré-
dios que existem na região. O
entornotemqueestaremsinto-
nia com oMasp, não pode com-
petir”,explicouosecretário-ad-
junto de Cultura, José Roberto
Sadek,queparticipoudoencon-
tro, na sexta-feira.
Comprado por cerca de R$

15milhão pela operadora de te-
lefoniaVivo, oDumont-Adams,
na esquinadaAvenidaPaulista
com a Rua Professor Otávio
Mendes, foi cedido ao Masp. A
empresa também deve finan-
ciar a reforma, investindomais
R$ 7 milhões. Em contraparti-

da, o nome do anexo seráMasp
Vivo. “Não é só pela empresa, o
local tambémdarávida àcultu-
ra”, afirmouDória Júnior.
Comnoveandaresedoissub-

solos, o prédio terá áreas desti-
nadas a cursos de artes, como
Fotografia, Restauro, Design,
Moda e História da Arte, e um
café, que deve ficar na cobertu-
ra.A idéiaécriaráreasparaex-
posição no subsolo. A parte ad-
ministrativa também semuda-
rá para o anexo, deixandomais
espaço paramostras noMasp.
Asmudanças devem chegar

à formade arrecadar recursos.
OMaspquerquecadaandarda
escola seja patrocinado por
uma empresa, que pagará cer-
ca de R$ 4milhões durante dez
anosparadarnomeaopavimen-
to.Alémdisso,areceitadoscur-
sosdeveajudarnamanutenção
detodaaestruturadomuseu.●
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