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EMPREENDEDORISMO

Proprietários de bar e restaurante
são capacitados em Mairiporã
Sebrae-SP promove treinamento no município a
fim de adequar os estabelecimentos às normas da
Vigilância Sanitária e estimular o Turismo

são paulo

O Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa de São
Paulo (Sebrae-SP), em parceria
com a Prefeitura de Mairiporã e a
Vigilância Sanitária, está promo-
vendo uma série de oficinas para
capacitação de empresários de
bares e restaurantes do municí-
pio. A ação visa adequar a cidade
às normas vigentes e torná-la
atrativa aos turistas.

Já foram realizadas três ofici-
nas de boas práticas de manipu-
lação de alimentos, com capaci-
tação de 75 empresários. Entre
hoje e sexta-feiraserão atendidos
mais 30 empreendedores e até o
final do primeiro semestre desse
ano, outras duas oficinas serão

agendadas. A expectativa é aten-
der todos os 300 estabelecimen-
tos da região.

“Em um primeiro momento,
os empresários ficaram resisten-
tes com a iniciativa, mas após o
término das primeiras turmas,
que obtiveram 100% de aprova-
ção, eles reconhecem o trabalho
feito. Aprenderam tudo sobre a
atividade, desde como manipu-
lar atécomo conservaros alimen-
tos. Assim, eles nãosó se adequa-
ram às normas da Vigilância Sani-
tária como ainda aprenderam co-
mo não perder dinheiro”, desta-
cou o gestor do projeto na região,
Marcio Moreno.

Para ele, todo o município sai
ganhando com o “diferencial

competitivo” adquirido pelos es-
tabelecimentos. “Houve uma
conscientização de toda comuni-
dade. Os empresários poderão
mostrar aos outros os benefícios
da oficina e os moradores da re-
gião estão mais preocupados
com a qualidade da cidade, pen-
sando nas melhorias como bene-
fícios para si e para os turistas,
poisseelesse sentirembemostu-
ristas também se sentirão”, resu-
miu Moreno.

A oficina de higiene e manipu-
lação de alimentos acontece das
16h às 21h, no Senai, à Rua Peitro
Petri, 774. As inscrições podem
ser feitas pelo 0800-728-0202.

Mulher empreendedora
Hoje,às 17h,no Museude Artede
São Paulo (Masp), o Sebrae-SP re-
vela as três vencedoras da etapa
estadual do Prêmio Mulher Em-
preendedora, nas categorias em-
presas e grupos de produção.

As duas primeiras colocadas
em cada categoria vão disputar a
etapa regional sudeste. A cerimô-
nia de premiação nacional acon-
teceráno dia28demarço emBra-
sília. Duas mulheres de cada re-
gião serão premiadas, totalizan-
do 10 ganhadoras nacionais. En-
tre as dez vencedoras serão esco-
lhidas duas mulheresque ganha-
rão uma viagem internacional de
oito dias a um centro de referên-
cia mundial em empreendedo-
rismo.

O segundo volume de Batons,
Sonhos e Determinação – Jeitos
Femininos de Empreender?, pu-
blicação do Sebrae-SP que relata
as históriasdas cincofinalistas na
categoriaempresae duasnacate-
goria associação,inscritas naedi-
ção 2005/2006, será lançado ao fi-
nal da cerimônia. Haverá ainda
palestra do ginecologista e obste-
tra Malcolm Montgomery.

panoramabrasil

são josé dos campos

O Tribunal de Justiça determi-
nou a suspensão das obras da
ViaNorte,em SãoJosédosCam-
pos, interior paulista, que vai li-
gar o centro à zona norte da ci-
dade. A decisão é do desembar-
gadorRenato Naline,quedeter-
minou uma multa diária de R$
15 mil, caso a prefeitura des-
cumpra a determinação.

O pedido de liminar foi feito
pela Defensoria Pública, que já
havia tentadosuspender aobra,
sem sucesso, na Vara da Fazen-
da Públicade São Josédos Cam-
pos. A defensoria questiona os

danos que podem ser causados
ao meio ambiente por causa da
intervenção.

O projeto foi criado para de-
safogar o trânsito naquela re-
gião e prevê a desocupação de
três terrenos próximos ao ba-
nhado. A prefeitura alega que
fez os estudos ambientais ne-
cessários para a obra.

A prefeitura informou que
não foi notificada da decisão do
Tribunal de Justiça. A previsão
daadministraçãoé queasobras
da Via Norte comecem no fim
de março.

panoramabrasil

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Justiça manda parar
obras da Via Norte

INTERIOR

Passagem de ônibus
sobe em Guaratinguetá
g ua r at i n g u e tá

Guaratinguetá passapor mudan-
ças no sistema de transporte pú-
blico municipal. Muitas melho-
rias estão previstas, mas elas vêm
acompanhadas por uma notícia
que desagradou quem utiliza
ônibus nacidade. O preçoda pas-
sagem subiu noúltimo sábado de
R$ 1,70 para R$ 1,80. O usuário
que fizer a baldeação paga o valor
de uma passagem.

Segundo a prefeitura, o proble-
ma da lotação dos pontos de ôni-
bus deve ser minimizado com o
novo sistema. Primeiro será a bi-
lhetagem eletrônica, depois a es-

truturação de uma linha circular
no centro, e por fim, a implanta-
ção de três estações de transfe-
rência de passageiros. Uma delas
será na rodoviária. Outros dois
terminais devem ser construídos
em frente ao shopping e o outro
próximo à Praça Martim Afonso.

O projeto foi desenvolvido pelo
especialista em transporte públi-
co EdgarJúnior. Eleacredita queo
novo sistema deva reduzir em
80% a circulação de ônibus no
centro da cidade. A partir de abril,
os deficientes físicos serão trans-
portados por vansadaptadas.

panoramabrasil

J U ST I Ç A

Tribunal lança
projeto estadual
de conciliação

são paulo

O Setor de Conciliação do Fó-
rum João Mendes Júnior, no
centroda capitalpaulista, lan-
çouna últimasemana oProje-
to Estadualde Conciliação,em
comemoração ao Dia Nacio-
nal do Consumidor, ocorrido
no dia 15 desse mês.

Questões de direito do con-
sumidor são grande parte das
cerca de 200 audiências reali-
zadas diariamente no setor,
como por exemplo contratos
bancários, indenizações por
danos morais e reclamações
de serviços prestados por em-
presas aéreas, administrado-
ras de cartões de crédito, de
planos de saúde e outras.

O Setor de Conciliação rea-
liza também mutirões men-
sais, com mais de 800 audiên-
cias em um único dia.

A juízacoordenadora doSe-
tor, Maria Lúcia Pizzotti Men-
des, informaque oobjetivodo
projeto é divulgar a experiên-
cia da conciliação, a fim de
permitir o acesso a uma Justiça
mais rápida e eficiente, que
em 30 dias dáuma solução de-
finitiva,sem apossibilidadede
recursos.

No Estado de São Paulo os
índices de acordo atingem a
marca de 79% de homologa-
ções desde a implantação do
Setor, há dois anos, evitando
assim oajuizamento decente-
nas de novas ações na Justiça
comum.

O evento
O evento de lançamento con-
tou comrepresentantes deen-
tidades privadas como asso-
ciaçõescomerciais, doServiço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
de associações de lojistas, se-
guradoras e empresas de pla-
nos de saúde, além de entida-
des públicas como o Procon.
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S AÚ D E

Sorocaba terá
novas máquinas
de hemodiálise

são paulo

A Secretaria de Estado da Saú-
de entregou deznovas máqui-
nas de hemodiálise para o se-
tor de nefrologia do Conjunto
Hospitalarde Sorocaba(CHS),
no interior paulista. O investi-
mento foi de cerca de R$ 400
mil. Os equipamentos devem
começar a ser instalados nos
próximos 15 dias.

Além da instalação das no-
vasmáquinas,todos os35fun-
cionários do setor de nefrolo-
gia passarão por treinamento
específicopara manuseiocor-
reto e atendimento à popula-
ção. “É um reforço importan-
te. São máquinas modernas,
que atenderão da melhor ma-
neira os pacientes”, disse o di-
retor do CHS, Sidnei Abdala.

Em julho do ano passado, o
setor denefrologia doConjun-
to Hospital foi reformado e
passou por uma reestrutura-
ção elétrica, hidráulica e de
acomodação. O novo setor
possui capacidade para aten-
der 120 pacientes por mês.

Com a reforma, a unidade
ganhou também duas salas
exclusivas para hemodiálise
de pacientes crônicos, como
portadores de HIV, idosos e
deficientes físicos. A Secretaria
investiu R$ 420 mil para a re-
forma do setor.

O setor de nefrologia do
Conjunto Hospitalar de Soro-
caba fica no 3º andar do Hos-
pital Leonor Mendes de Bar-
ros, na Avenida Comendador
Pereira Inácio, 563, Lageado.

Obras
Aindanacidade, jáforamcon-
cluídos cerca de 100 metros
dos serviços para drenagem e
instalações de tubulações
subterrâneas no prolonga-
mento da Avenida Três de
Março, no Alto da Boa Vista. O
local vai receber asfalto.
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MÍDIA EXTERIOR Comerciantes reclamam que, ao retirar logotipo da empresa, espaço fica à mercê de vândalos

Lei dá brecha para pichação, diz empresário

k IMPASSE

«Não podemos
divulgar nossa
atividade, mas
eles também não
garantem que nossa
porta fique limpa»
SÔNIA MARIA SOUZA PINTO
COMERCIANTE

Já publicamos 120 reportagens sobre

MÍDIA EXTERIOR
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Grupo tenta audiência com Kassab e Matarazzo
para buscar solução para problema originado pela
Lei Cidade Limpa; supervisor descarta debate

Uma pesquisa realizada pelo
Ibope Opinião revelou que a
poluição visual é apenas o sex-
to problema da cidade de acor-
do com os paulistanos. Dos 602
entrevistados, apenas 4% afir-
maram dar prioridade à ques-
tão. O levantamento contraria
as afirmações da Prefeitura de
São Paulo que, para colocar em
vigor a Lei da Cidade Limpa,
declarou que a poluição visual
é o maior problema da capital
paulista.

Em uma lista de 23 itens
apontados pelo instituo, a falta
de policiamento lidera o ran -
king, com 22% dos votos. Em
seguida aparecem desempre-
go, com 21%, e violência
(10%). O quarto e o quinto lu-
gar são ocupados pelo trans-
porte urbano (6%) e trânsito
ruim (5%).

Em relação ao problema da
poluição visual, 32% dos en-
trevistados acreditam que a pi-
chação é a principal responsá-
vel pelo mau efeito na cidade.

Na pesquisa, também foram
lembrados os cartazes colados
em postes e muros (18%), pla-
cas em geral (17%), lixo joga-
do nas ruas (16%) e faixas
(15%).

Os outdoors, proibidos pela
Lei Cidade Limpa, estão so-
mente em sexto lugar, com
13% dos votos.

O levantamento foi enco-
mendado pela Central de Out-
door, que atualmente faz uma
campanha para mostrar a qua-
lidade do meio de propaganda.

Poluição visual é
problema para
4%da população

são paulo

Cerca de 100 empresários das re-
giões do Brooklin, Santo Amaro e
Vila Mariana,na zona sulda capi-
tal, reivindicam uma reunião
com o prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab (PFL), e com o secre-
tário das Subprefeituras, André
Matarazzo, para a discussão da
Lei Cidade Limpa, que, em sua se-
gunda fase, atua sobre os anún-
cios indicativos (propaganda do
próprio negócio) nas fachadas. A
representante do grupo, Sônia
Maria de Souza Pinto, conta que
teve a porta de seu comércio pi-
chada aoretirar ografite quecon-
tinha o logotipo do negócio.

“Eles já picharam várias lojas
no mesmo bairro”, diz a comer-
ciante dona de dois estabeleci-
mentos (um na Rua Américo Bra-
siliense e outro na Avenida Mo-
rumbi). Seu primeiro comércio
foi pichado há cerca de um mês.
Quando estava retirando a logo-
marca da fachada da segunda lo-
ja, Sônia e seus vizinhos recebe-
ram uma ameaça em forma de pi-
che: “Se pintar,eu volto”. Segundo
ela, seucaso nãofoi oúnico e,por
isso, empresários do local uni-
ram-separa tentargarantir apre-
servação de seu patrimônio.

Segundo o supervisor-geral de
Uso e Ocupação do Solo do muni-
cípio,ClaytonClaro daCosta,não
está previsto o estudo destas si-
tuações. “O que queremos é aca-
bar com a poluição visual nos dois
sentidos [anúncios e pichações]”,
diz. Para ele, a resolução do pro-
blemadepende datomada deati-

tudesdo poderpúblico, mastam-
bém dos comerciantes, que de-
vem, mesmo sem a logomarca,
tentar conservar o prédio com
outros tipos de pintura.

“Sefizer umgrafiteque nãoes-
teja relacionadocom o tipode co-
mércio praticado, torna-se uma
pintura normal”, expõe o supervi-
sor, tentando indicar uma saída.

Sônia e os empresários, pelo
contrário, lutam pelo direito de
colocar uma pintura que tenha a
ver com seus ramos de atividade.
“Você não pode mais divulgar o
que faz”, lamenta.

A Lei Cidade Limpa, de comba-
te à poluição visual, determina
um limite máximo de espaço re-
servado a placas de propaganda
indicativa, que os comércios de-
verão seadequar até31 demarço.
Para fachadas de até 10 metros li-
neares, o tamanho deverá ser de
1,5 metro quadrado. No caso de
ser entre 10 m e 100 m, o espaço
aumenta para 4 m². E se o valor
superar 100 m, poderá haver dois
anúncios de 10 m², separados em
pelo menos 40 m.

tas análises”, diz. “A partir do mo-
mento que todos colocarem suas
propagandas nesse formato, vão
aparecer para o público de forma
igualitária”, continua.

Ele cita o exemplo dos shop -
ping centers, em que boa parte
das grandes lojas quer anunciar
na fachada. Neste ponto, Costa
afirma haver estudo na prefeitu-
ra. Outros assuntos que estão
sendo tratados são anúncios de
lançamentos de empreendimen-
tos imobiliários, que segundo ele,
apesar de serem indicativos, são
temporários, e de postos de gaso-
lina, se estes colocarem placas
um metro adentro.

Sobre os outdoors, que tiveram
o prazo de retirada até 31 de de-
zembro de 2006, o supervisor
afirma terem sido retirados 1.436
painéis (853 pelasempresas e 583
pela fiscalização pública). “Os
que ainda estão pela cidade fun-
cionam pormeio deliminares ou
estão localizados dentro de al-
gum terreno”, explica.Os fiscais já
providenciam autorizações da
prefeitura para cuidarem da re-
moção, sem serem acusados de
invasão de propriedade.

As subprefeituras não preten-
dem contratar mais fiscais para
trabalhar na aplicação da lei Ci-
dade Limpa, mas estudam deslo-
car funcionários de outras áreas.
Costa revela que a prioridade no
início será as grandes lojas, pois
estas já teriam condições finan-
ceiras de se adequar ao regula-
mento o quanto antes.

yolanda fordelone

Valores
A multa para quem mantiver o
anúncio é de R$ 10.000. Porém,
Sônia lembraque há umoutro as-
pecto: o da pena aplicada pelas
subprefeituras a quem mantém
umprédiopichado. “Nósnãopo-
demos divulgar nossa atividade,
mas eles também não garantem
que nossa porta fique limpa”.

Ela discorda do argumento da
prefeitura de que, com a nova re-
gra, os gastos com propaganda
deverãodiminuir. “Naminhapri-
meira fachadaforam gastosR$ 15
mil e agora desembolsei R$ 7 mil.
Tem ainda o custo de tirar, pintar e
refazer”, explica.

A assessoria de imprensa da
Secretaria das Subprefeituras,
responsável pela fiscalização, in-
forma que os grafites de porta in-
teira poderão ser mantidos, des-
de que estes não tenham a ver
com o negócio da loja.

Casos isolados,em queos pró-
prioscomerciantes tenhamdúvi-

das sobre as pinturas de suas fa-
chadas (sesão ounão indicativas)
e que estejam fora da legislação,
serão encaminhados para a Co-
missão de Proteção a Paisagem
Urbana (CPPU), criada pela Se-
cretariade Habitação.O órgãofaz
consultas sobre as normas de
anúncios, sendo que suas deci-
sões passam a vigorar como lei.

Proporcionalidade
O fato de existirem apenas três
medidas de placas de anúncio ge-
ra uma segunda discussão, se-
gundo o advogado Edemilson
Wirthmann Vicente, sócio da Li-
mongi e Wirthmann Vicente. Ele
afirma não ter havido proporcio-
nalidade nos tamanhos na cons-
trução da lei. “São casos diferen-
ciados, dependendo do tamanho
da construção”, afirma.

O supervisor-geral de Uso e
Ocupação do Solo não acredita
quea questãoserá discutida.“Pa-
ra se chegar aos valores foram fei-

Empresária gastou R$ 22 mil em adaptações e teve portas pichadas
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 19 mar. 2007. São Paulo, p. C4.




