
%HermesFileInfo:A-8:20120514:

A8 Nacional SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Fernando Gallo

“O acesso à informação pode
mudar a vida das pessoas de ma-
neiras tremendas”, disse Tho-
mas Blanton, diretor do Arqui-
vo de Segurança Nacional da
Universidade George Washing-
ton, considerado a maior biblio-
teca não governamental de ar-
quivos desclassificados do mun-
do. Em entrevista exclusiva ao
Estado, por telefone, ele classi-
ficou a lei brasileira, que entra
em vigor na quarta-feira, como
uma das mais abrangentes do
mundo, mas avalia ser justa-
mente isso que torna sua imple-
mentação um desafio.

● Qual é a importância de uma
lei de transparência num país?
A importância da lei é dar força
real ao direito à informação,
que é reconhecido por cortes in-
ternacionais e consta da Decla-
ração Universal dos Direitos
Humanos. Mas o direito à infor-
mação pública não significa
muito a não ser que haja uma
lei que o implemente. A lei tor-
na real um direito que reconhe-
cemos, mas que sem ela é ape-
nas um conceito. No caso do
Brasil, a lei sancionada é, de vá-
rias maneiras, uma referência.
É uma das leis no mundo com
mais cobertura. Ela se aplica a
vários níveis de governo. Claro
que isso é também um grande

desafio. Como implementar o
direto à informação em 5.000
cidades? Será muito difícil.

● Como o direito à informação
muda a vida das pessoas?
De maneiras tremendas. Há
exemplos no mundo todo. Na
Tailândia, depois da sanção da
lei, uma mãe de crianças em ida-
de escolar, rejeitadas por uma
escola pública de elite, ajuizou
ação judicial pelo acesso à infor-
mação e descobriu que todas as
vagas da escola estavam reserva-
das para filhos de altas autorida-
des e pessoas ricas que paga-
vam propina. A exposição dessa
corrupção no sistema escolar le-
vou a Suprema Corte do país a
mudar o sistema de matrículas.
A partir daí, as crianças eram
aceitas pelas notas que tinham.
Ninguém mais pôde comprar
uma vaga. No México, pesquisa-
dores e jornalistas, por meio de
pedidos de informação, desco-

briram que o programa de subsí-
dios aos produtores rurais, mi-
lhões e milhões de pesos que su-
postamente ajudariam peque-
nos produtores, estavam indo
para os grandes produtores. A
família do ministro da Agricul-
tura estava entre os dez maio-
res recebedores do subsídio. O
escândalo obrigou o Congresso
a mudar o programa.

● Há leis de acesso em 90 paí-
ses. Onde a lei funciona bem?
Em países muito desenvolvi-
dos, como Suécia e Finlândia,
que foram os primeiros a ter as
leis. A Suécia fez uma lei há 200
anos sobre publicidade de docu-
mentos oficiais. O nível de aber-
tura de governo na Suécia é ex-
traordinário. No primeiro an-
dar do prédio onde trabalha o

primeiro-ministro em Estocol-
mo há uma sala pública de leitu-
ra que contém todas as minutas
dos encontros de todos os fun-
cionários do gabinete e há um
sistema de computadores que
permite ver todos os documen-
tos que chegam e saem do gabi-
nete todos os dias.

● O fato de não termos um órgão
independente é um problema?
Sim. É um problema. Essa é ca-
racterística central de todas as
boas leis de acesso à informa-
ção, um órgão independente de
controle e apelação. No caso
brasileiro, essa função ficou
com a Controladoria-Geral da
União. Uma das tarefas será
descobrir quão bem a CGU de-
sempenha esse papel. Entendo
por que, no contexto brasileiro,
criar um novo órgão não era al-
go desejado nem por Lula nem
por Dilma.

● A qual informação o sr. gosta-
ria de ter acesso e não conseguiu?
Há tantos segredos guardados
pelo governo americano! Preen-
chemos 2 mil pedidos de infor-
mação todos os anos. Por exem-
plo: descobrimos que a CIA ti-
nha registrado a história da in-
vasão da Baía dos Porcos em
cinco volumes.

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Em pronunciamento em rede
nacional de rádio e televisão
feito ontem, no Dia das Mães,
a presidente Dilma Rousseff
anunciou a ampliação das
ações previstas no programa
Brasil sem Miséria, que com-
pleta um ano em junho. Tendo
como foco o combate à pobre-
za absoluta entre crianças de

zero a 6 anos, Dilma disse que
o governo vai garantir renda
mínima de R$ 70 a famílias ex-
tremamente pobres que te-
nham pelo menos uma crian-
ça nessa faixa etária.

A presidente aproveitou a oca-
sião para lembrar que “talvez es-
sa seja a primeira vez que desta
cadeira presidencial alguém faz
um pronunciamento no nosso
dia, o Dia das Mães”.

Intitulada Brasil Carinhoso, a

iniciativa prevê o aumento do
acesso de crianças muito pobres
à creche e a ampliação da cober-
tura de saúde, por meio do lança-
mento de um programa de con-
trole da anemia e de deficiência
de vitamina A. Dilma ainda pro-
meteu incluir remédios gratui-
tos para asma no Farmácia Popu-
lar, como o Estado antecipou.

“Fico muito feliz de poder
anunciar o Brasil Carinhoso no
Dia das Mães. É uma forma de

reafirmar de maneira ainda mais
contundente que nosso governo
tem o maior conjunto de progra-
mas e de apoio à mulher e à crian-
ça da nossa história”, disse.

“A principal bandeira do meu
governo é acabar com a miséria
absoluta no País. Mas nem todos
sabem que, historicamente, a fai-
xa de idade onde o Brasil tem me-
nos conseguido reduzir a pobre-
za é, infelizmente, a de crianças
de 0 a 6 anos”, disse Dilma, desta-

cando que o cenário é mais grave
nas Regiões Norte e Nordeste.

Números apresentados por
Dilma indicam que 78% das
crianças brasileiras em situação
de pobreza absoluta vivem nes-
sas duas regiões. “O Brasil Cari-
nhoso, mesmo sendo uma ação
nacional, vai olhar com a máxi-
ma atenção para as crianças des-
tas regiões mais pobres”, disse.

“Para um país, é uma realida-
de duplamente amargada, tendo

gente ainda vivendo na miséria
absoluta e esta pobreza se con-
centrar, com mais força, entre
crianças e jovens”, disse. Apesar
da gravidade do cenário, Dilma
fez questão de frisar que a vida
das crianças pobres “tem melho-
rado muito nos últimos anos”,
destacando que o índice de mor-
talidade infantil caiu 47,5% no
País e 58,6% no Nordeste.

Hoje Dilma participa, no Palá-
cio do Planalto, do lançamento
da Agenda de Atenção Básica à
Primeira Infância e da assinatu-
ra de termos de compromisso pa-
ra a construção de creches.

Dilma usa rede de TV para lançar ‘Brasil Carinhoso’

ENTREVISTA

EVELSON DE FREITAS / AE-5/12/2011

estadão.com.br

‘Lei de Acesso torna real
um direito do cidadão’

Blog Públicos. Leia a íntegra
da entrevista

www.blogs.estadao.com.br/publicos

Thomas Blanton, diretor do Arquivo de Segurança Nacional da Universidade George Washington

Regras. Para Blanton, implantar lei no Brasil será um desafio

Para jornalista, acesso a
dados muda ‘de maneiras
tremendas’ a vida das pes-
soas; regras do Brasil são
as mais abrangentes, diz

FAÇA A DIFERENÇA!

Colabore com a

ar recadação de alimen-

tos não-perecíveis (ar -

roz, feijão, óleo, açúcar,

café e leite UHT, em pó

ou Nan) a serem distri-

buídos ao Amparo Ma -

ternal, entidade com

Atestado de Utilidade

Pública Federal que

presta assistência ma -

terno infantil. A institui-

ção faz uma média de

600 partos por mês, pos -

sui 88 leitos e estrutura

de alojamento social,

que garante abrigo e

apoio às gestantes.

Corretor, a sua

par ticipação é muito

im portante! Mobilize

seus amigos e familia-

res e traga sua doação

aos postos de arreca-

dação no Sindicato,

na UNISciesp e na

Agên cia Regional mais

próxima.

A EBRAE – Escola Brasileira de
En sino à Distância é pioneira na forma-
ção de técnicos em transações imobi-
liárias (TTI), habilitação necessária pa -
ra ingressar na profissão de corretor de
imóveis.  A escola utiliza metodologia
con temporânea que assegura excelên-
cia no ensino, flexibilidade de horários
e série de diferenciais que somente a
es cola técnica mantida pelo Sindicato
da categoria oferece, tais como: apoio
pedagógico, laboratórios de informática,
agendamento e resultados de provas
on line, orientação técnico profissional,

integração direta e garantida com o
mercado de trabalho, entre outros.

“O curso oferecido pela escola
Ebrae, tem sido uma ótima experiência
em minha vida, o método a distância e
a disponibilização antecipada do mate-
rial didático tem facilitado meu aprendi-
zado, acredito que essa profissão é
excelente, estou adorando o curso”,
declara a aluna Ebrae Manoela Barris
de Toledo.

A constante evolução do mercado
imobiliário tem tido como consequência
o aumento da demanda por bons pro-
fissionais. O curso de Técnico em
Transações Imobiliárias possibilita que
a pessoa que já atua na área se profis-
sionalize de forma legal e também abre
novas alternativas para profissionais
que atuam em outras áreas, afirma a
responsável pela Ebrae professora Zélia
Ribas Varajão Teixeira Soares, mestre
em educação.

Garanta o sucesso, matricule-se já!
Informações nos telefones abaixo ou
email: tti@sciesp.org.br

CONGRESSO DE CORRETORES DE IMÓVEIS EM SÃO PAULO

Considerado como o maior evento da categoria, o XXIV Congresso Nacional dos Corretores de Imóveis acontecerá na
capital de São Paulo nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro, no Transamérica Expo Center. O CONACI oferece conhecimento,
atualização, network, segurança de bons negócios através de fóruns, cursos, palestras e oficinas com personalidades de
renome do mercado imobiliário nacional e internacional. As inscrição já estão abertas, acesse o site www.conaci.com.br,
garanta a sua!
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Curso de qualidade para corretores de imóveis

XII Workshop – Especialista em consultoria imobiliária

A UniSciesp – Universidade Cor -
porativa Sciesp, dando sequência ao
programa de educação continuada,
pro moveu no último dia 9 o XII
“Workshop”, que reuniu  especialistas em
diversos ramos do segmento imobiliário
para debater com participantes ávidos
por atualizar seus conhecimentos.

No decorrer de todo o dia, foram
discutidos assuntos como: Avaliação de
Imóveis; Estudos de Viabilidade Imo -
biliária; Gestão de Empresas Imo bi liá -
rias; Técnica de Vendas e Negociação;
Matemática Financeira; Loteamentos;
Administração Imobiliária; Incorporação
Imobiliária e Direito Imobiliário.

Os participantes tiveram a oportu-
nidade de receber informações sobre
o curso de ECI – Especialista em
Consultoria Imobiliária, que tem por

objetivo aprofundar o conhecimento
sobre  temas relevantes como os
abordados no “Workshop”, garantindo
ao aluno uma especialização em
diversas áreas de atuação. As vagas
são limitadas, informações nos
te lefones abaixo ou através do email:
inscricoes@sciesp.org.br

Informe Publicitário

O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

Casa Paulista inclui imóveis usados e 
atende reivindicação de corretores

No último dia 8, o CRE-
CISP realizou um evento em 
comemoração aos 34 anos da lei 
6.530/78, dando também início à 
celebração do Jubileu de Ouro da 
Lei 4.116/62, que regulamentou a 
profissão de corretor de imóveis.
O Secretário Estadual de Habi-
tação, Silvio Torres, prestigiou o 
CRECISP e falou sobre a futura 
parceria com o Conselho, para a 
viabilização do Programa Casa 
Paulista.

Torres fez parte da mesa 
que comandou os trabalhos, ao 
lado do presidente do Conselho, 
José Augusto Viana Neto, do 
subsecretário do Casa Paulista, 
Reinaldo Iapequino, do deputado 
federal Walter Ihoshi, dos vice-
-presidentes do CRECISP, Walter 
Alves de Oliveira e Jaime Tomaz 
Ramos, e dos diretores Francisco 
Pereira Afonso e Gilberto Yogui.

Segundo o secretário, a inten-
ção é que os corretores de imóveis
paulistas prestem assessoria aos 
futuros mutuários, cadastrados 
pelo Governo, para a aquisição 
de imóveis novos, usados ou em
construção em qualquer parte 
do Estado. “O Casa Paulista vai 
oferecer 40 mil cartas de crédito a 
servidores públicos estaduais com 
renda até R$ 3.100,00. A partir 

desenvolvidas para minimizar o 
déficit habitacional do Estado.
“O Casa Paulista é um exemplo 
para programas como o Minha 
Casa Minha Vida, dando provas 
de que a solução para o problema 
de moradia da população não 
pode depender exclusivamente 
da construção de novas unida-
des. O número de imóveis vagos
é muito alto e, com esse trabalho 
conjunto entre o governo e os 
corretores, poderemos suprir 
uma boa demanda, devolvendo 
às propriedades sua verdadeira 
função social”, ressaltou Viana.

Após o pronunciamento
das autoridades, os participan-
tes do evento foram brindados 
com uma palestra proferida pelo 
locutor esportivo Nilson Cesar. 
O radialista falou sobre futebol 
e Fórmula 1, mesclando as
histórias esportivas que acom-
panhou com fatos marcantes de 
sua vida, fornecendo uma boa 
dose de otimismo e perseve-
rança aos corretores. “Quando 
você acha que está passando 
por um problema muito difícil, 
é quando está vivendo a me-
lhor fase da sua vida. Só assim
temos chance de avaliar nossas 
atitudes e nos tornarmos seres 
humanos melhores”, afirmou.

daí, no site do programa, o interes-
sado pode fazer as simulações de 
quanto pode obter de subsídios que 
chegarão até R$ 34.500 por unida-
de. O servidor procura, então, as 
instituiçõesfinanceiras e se habilita
para obter umfinanciamento e nós
complementaremos. E o CRECISP 
poderá ser o nosso parceiro para 
ajudar esses futuros moradores a 
encontrar o imóvel”, explicou.

A grande vantagem do Casa 
Paulista é que ele atende a uma 
antiga reivindicação dos corre-
tores já que o governo pretende 
subsidiar também imóveis usados
aos interessados. “Nós sabemos
que tem muitos imóveis usados
disponíveis, mesmo dentro da 
faixa de renda que vai até R$ 150 
mil reais. É um mercado impor-
tante, pois são 40 mil unidades. 
Nós sabemos do interesse dos
servidores, já manifestado às duas 
instituições financeiras, então eu
acho que esse nosso projeto vai 
atender ao interesse dos correto-
res e também os corretores vão 
atender o nosso e ser parceiros”, 
concluiu o secretário.

Já o presidente do CRECISP 
comemorou a decisão, afirman-
do estar certo de que isso será 
um passo na direção de muitas 
outras parcerias que podem ser 

À esq., Jaime Tomaz Ramos, Walter Ihoshi, Silvio Torres, José Augusto Viana Neto,  Reinaldo 
Iapequino, Walter Alves de Oliveira, Francisco Pereira Afonso e Gilberto Yogui
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A8.




