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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Feira literária reúne
jovens em São
Bernardo do Campo

São José dos Campos mira a
qualificação profissional

Até o dia 14 de agosto, no Pavilhão Vera Cruz, um grupo de 32
meninos e meninas do Projeto
Contando História da Fundação Criança participada 1ª Feira
Literária de São Bernardo (FELITSBC), iniciativa da prefeitura, emparceria coma Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).
Os adolescentes são responsáveis por auxiliar, principalmente, as crianças e adolescentes com deficiência, em parceria
coma REBI(Rede deBibliotecas
Escolares Interativas) da Secretaria de Educação. Para isso, receberam formação básica sobre
deficiência visual, com o apoio
da equipe do Complexo Padre
Ademar Moreira.
Os adolescentes fazem parte
do grupo de 60 formandos que
participaram do projeto Contando História, no período de
julho de 2010 a julho deste ano.
O evento de formatura acontece
na sexta-feira (5/8), na Cidade
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, à Rua Francisco
Visentainer, 804, Bairro Assunção, com início às 19 horas.
A cerimônia contará com a
presençada diretoriadaFundação Criança e representantes da
Secretaria de Educação,além de
familiares e adolescentes que
estão ingressando no projeto.
Por 12 meses, os jovens do
Contando História atuaram em
diversas atividadesdas bibliotecas escolares e associações de
moradores e em ações promovidas pela Fundação Criança,
além de visitas à Bienal do Livro

k INTERESSE
«O impacto social do
projeto também pode
ser observado através
dos baixos índices de
reprovação escolar e o
interesse dos jovens»

Com o crescimento
econômico acelerado
da cidade, a prefeitura
local aposta na
educação como
ferramenta de melhoria
no convívio social
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são josé dos campos

e à Bienal deArte Moderna. Dos
60 formandos, 35%já conseguiram emprego formal. Desde a
sua implantação, em 2007, o
Contando História já formou
mais de 650 adolescentes, com
idades entre 15 e 18 anos.
Histórico

O Contando História é uma
ação da Fundação Criança de
São Bernardodo Campo,criada
em 2007, para atender adolescentes entre 15 e 18 anos, através do estímulo à leitura e contação de história.
O projeto se propõe a fortalecer as práticas e reflexões quantoaos valoreseações decidadania, direitos humanos e diversidade cultural, estimular a
pró-atividade e autonomia de
adolescentes, através da convivência comunitária; contribuir
com a redução da exposição dos
adolescentes aos riscos individuais e sociais; estimular a continuidade na educação escolar ;
promover a reflexão e ações
quanto às questões inerentes à
adolescência e estimular a cultura da leitura.
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A qualificação profissional tem
sido uma das chaves para o sucesso econômico de São José dos
Campos e esse fator já conseguiu
atrair diversos investimentos para opolo industrial ecomercial do
município. Mas o processo educativo também tem ganhado as
ruas e empresas, com objetivo de
atingir a população de maneira
geral, como na melhoria do trânsito da cidade. A prefeitura realizou no último fim de semana a
formatura dos 564 alunos que
concluíram os cursos oferecidos
no Programa de Qualificação
Profissional (Qualifica). Os cursos
fazem parte de um Programa de
Desenvolvimento Comunitário (
Prodecs). O programa Qualifica
foi lançado em março de 2010 e
promove cursos gratuitos em várias entidades deensino. A parceria cobre áreas como inglês, administração e negócios, desenvolvimento social, gastronomia,
nutrição e hotelaria.
A cidade oferece um total de
656 vagas para cursos diversos,
com duração média de três meses. Outras 400vagas são destinadasabolsistas doprogramaBolsa
Auxílio Qualificação que já concluíram o ensino fundamental.
CAMPINAS

Notas
S U ST E N TA B I L I DA D E

Impacto ambiental é discutido

Comvest divulga
lista de isentos no
dia 17 de agosto
A Comissão Permanente para os
Vestibulares (Comvest) vai divulgar a lista dos estudantes contemplados com a isenção da taxa de
inscrição do Vestibular Unicamp
2012 no dia 17 de agosto, em sua
página eletrônica: www.comvest.
unicam.br.
Os selecionados receberão, via
correio eletrônico, um comunicado de aceitação. Importante
ressaltar que não são automaticamente inscritos no Vestibular
Unicamp 2012. É preciso, posteriormente, fazer a inscrição no
vestibular, utilizando o código de
isento fornecido pela Comvest.
Para efetuarsua inscriçãono Vestibular Unicamp, os candidatos
isentos deverão utilizar um formulário específico. As inscrições
para o Vestibular Unicamp 2012
serão realizadas de 22 de agosto a
23 de setembro, exclusivamente
pela Internet, em www.comvest.
unicamp.br. O calendário com as
datas de inscrição e provas do
Vestibular Unicamp 2012 já está
disponível na página eletrônica
da Comvest. Os pré-requisitos
para todas as modalidades são:
ter cursado da 5ª a 8ª série (ou 6º
ao 9º ano) do ensino fundamental
e ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação; ser residenteedomiciliado noEstadode
São Paulo e já ter concluído ou
concluir em2011 oensino médio.
Os pedidos de isenção da taxa de
inscrição do Vestibular foram encerrados no dia 31 de maio.

projeto de lei do vereador Gilberto Natalini que institui o
Programa de Prevenção e Combate às Doenças Renais
Crônicas em toda a rede pública de saúde da cidade. O
programa vai contemplar ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença renal crônica, além
do treinamento de profissionais da saúde e realização de
exames específicos.
TRABALHO

cat atende na estação Brás
são paulo // As pessoas que passam diariamente pela Es-

tação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na Praça Agente Cícero, poderão contar, a
partir do dia 8, com a “Tenda do Trabalhador”, que ficará
no local até o dia 16 de setembro e levará os principais
serviços oferecidos pelos Centros de Apoio ao Trabalho
(CAT) às regiões com grande número de pessoas.
juan novaes | pb

SUPERIMOVEL.COM.BR - (11) 2163-7800
O Dcpeq"Xqvqtcpvko"U0C" faz saber que, na qualidade de Credora Fiduciária, promoverá a venda, do imóvel
adiante descrito, no local supramencionado, nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º Leilão a ser realizado em
3212:14233"âu"36"ju, na Al. Lorena, 800 - 2º andar São Paulo/SP, e, se necessário, 2º Leilão a ser realizado
em 4712:14233"âu"36"ju, no mesmo endereço. KOłXGN< Terreno Urbano com 52.672,50m² em Cruz Nova,
Bairro de São João, Itapevi/SP, Matricula nº 34 do 1º RGI de Itapevi - SP. Loc.: Itapevi/SP. Xcnqt<" T&"
402250222.220 Se necessário a realização do 2° Leilão, o valor do imóvel será de T&" 307;50:99.2:0"
KOłXGN" QEWRCFQ. Forma do Lanço: Pela internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, em
igualdade de condições. Ocku"kphqtocèùgu< Tel.: (11) 2163-7800 e Fax: (11) 2163-7801. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de
Leilão. Leiloeiro Oficial: Rcwnq"Htcpekueq"Ecucng"Ncwtq/"Lwegur":640

destinada aos munícipes, enquanto as demais são preenchidas por bolsistas do programa
Bolsa Auxílio Qualificação. Os
cursos são gratuitos e aplicados
em parceriacom oSenac, Instituto Cultural Brasil-EUA (Icbeu),
Fundhas e Associação para Valorização de Pessoascom Deficiência (Avape) em áreas como administração e negócios, hotelaria e
gastronomia.
Novas turmas serão formadas
neste segundo semestre nos Prodecs DomPedro I,Parque Interlagos, São Judas Tadeu, Parque Santa Rita, Parque Novo Horizonte,
Eugênio de Melo, Alto da Ponte e
Padaria Escola, todos situados
em áreas de população de baixa
renda. O programa é da Secretaria
de Desenvolvimento Social.
Além disso, a prefeitura dará

backer@communita.com.br

são paulo

são paulo // A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o

No rol de cursos oferecidos estãoos decabeleireiro; manicuree
pedicure; camareiro e camareira;
técnicas detrabalho; capacitação
para açougueiro;capacitação para garçom, garçonete e bartender; capacitação para padeiro,
confeiteiro e pizzaiolo; técnicas
de atendimento e segurança em
condomínio; técnicas de vendas
no varejo e nas empresas; técnicas secretariais; auxiliar administrativo; comunicação, expressão
e recreacionismo; desenvolvimento profissional e atendimento ao cliente; informática; logística; manutenção de microcomputadores; rotinas administrativas e departamento pessoal.
O Qualifica oferece cursos nas
oito unidades do Prodec, voltados sobretudo para pessoas de
baixa renda. Metade das vagas é

BACKER RIBEIRO

tadual sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e
seus Impactos” organizado pelo Sindicato dos Químicos
de São Paulo e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SP). A Atividade começará às 9 horas e tem encerramento às 17 horas no Sindicato dos Químicos de São Paulo, na Rua Tamandaré, 348, Bairro Liberdade. Outras informações podem ser obtidas no site www.cutsp.org.br.

Câmara aprova projeto de lei

Agentes da prefeitura fazem campanha educativa na saída das escolas

esta semana três palestras educativas sobre trânsito, a pedido das
empresas. A primeira visitada foi
a Gerdau, sediada na zona sul da
cidade, onde há uma das maiores
concentrações de veículos.
Outra que será alvo da ação é a
Sabesp. Os colaboradores da empresa assistirão palestra sobre direção defensiva, e para encerrar a
semana, os educadores visitarão
o Tiro de Guerra, na zona leste.
Em 2011, 15 empresas solicitaram a palestra. Mais de mil trabalhadores receberam orientações
por meio do projeto. A meta é levar conhecimento aos funcionários como estratégia para prevenção de acidentes de trânsito.
As apresentações fazem parte
do Projeto Empresa, que é coordenado pelo Núcleo de Educação
paraoTrânsito (NET),daSecretaria de Transportes.
Além de buscar os funcionários da empresas, os educadores
do NET dão continuidade à campanha “Volta às Aulas”. A equipe
visitou ontem a escola Mater Dei,
na zona oeste, umdos gargalos no
trânsito da região nos horários de
saída das escolas. Outra atendida
foi a Escola Municipal Maria de
Melo, na zona sul. Os educadores
distribuem material educativo,
além de orientar pais, alunos e
professores para um comportamento mais seguro nas ruas. Serão visitadas 46 instituições até o
final do mês.

júlio ottoboni
Publicamos 1.709 reportagens sobre

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
www.dci.com.br
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são paulo // Acontece no dia 5 de agosto o “Seminário Es-
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Divulgação

são bernardo do campo
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SUPERIMOVEL.COM.BR - (11) 2163-7800
A Dqeckûxc"Gortggpfkogpvqu"Koqdknkâtkqu"Nvfc0 faz saber que, na qualidade de Credora Fiduciária, promoverá a venda, dos imóveis adiante descritos,
no local supramencionado, nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º Leilão a ser realizado em 3212:14233"âu"36"ju, na Al. Lorena, 800 - 2º andar São Paulo/SP,
e, se necessário, 2º Leilão a ser realizado em 4712:14233" âu" 36" ju, no mesmo endereço. KOłXGN< 1) Apartamento nº 43 localizado no 4º pavimento do
Residencial Splendor situado na Rua Maranhão nº 1440 com área útil de 133,21m², área comum de 55,783m² , área total construída de 188,993m² e fração ideal do
terreno e demais coisas de uso comum de 1,52250% . Matricula nº 25902 do 1º RGI de São Caetano do Sul- SP e unidade autônoma designada Box duplo 142/143
localizado no 2º subsolo do Residencial Splendor com área útil de 19,80m² e área comum de 4,146m² e área total construída de 23,946m² e fração ideal do terreno de
0,1132%. Matricula nº 26019 do 1º RGI de São Caetano do Sul – SP, 2) Apartamento nº 73 localizado no 7º pavimento do Residencial Splendor situado na Rua
Maranhão nº 1440 com área útil de 133,21m², área comum de 55,783m² , área total construída de 188,993m² e fração ideal do terreno e demais coisas de uso comum
de 1,52250% . Matricula nº 25914 do 1º RGI de São Caetano do Sul- SP e unidade autônoma designada Box duplo 130/131 localizado no 2º subsolo do Residencial
Splendor com área útil de 19,80m² e área comum de 4,146m² e área total construída de 23,946m² e fração ideal do terreno de 0,1132%. Matricula nº 26013 do 1º RGI
de São Caetano do Sul – SP. Xcnqtgu"<"T&""6230737.97"g"T&"623037:.2;"tgurgevkxcogpvg0"Ug"pgeguuâtkq"4√"ngknçq"qu"xcnqtgu"fqu"koôxgku"
ugtçq" fg" T&" 5720:74.98" g" T&" 5680877.79" tgurgevkxcogpvg0" Koôxgku" Qewrcfqu. Forma do Lanço: Pela internet ou fisicamente, no endereço
declinado acima, em igualdade de condições. Ocku"kphqtocèùgu< Tel.: (11) 2163-7800 e Fax: (11) 2163-7801. E, para que chegue ao conhecimento de todos e não
possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: Rcwnq"Htcpekueq"Ecucng"Ncwtq/"Lwegur":640

Sustentabilidade: é
planejar o futuro
É preciso uma nova ordem
econômica mundial e equilíbrio
O futuro é a palavra chave implícita nos conceitos
de sustentabilidade. Em 1987, com a publicação
do relatório “Nosso Futuro Comum” pela Comissão de Meio Ambiente da ONU, conhecida também como a Comissão de Brundtland, se cunhou o
conceito clássico de desenvolvimento sustentável,ouseja,que asnecessidadesdopresentesejam
atendidassem comprometeracapacidade dasfuturas gerações de atenderem às suas próprias necessidades. O relatório propôs uma nova ordem
econômica mundial, com maior equilíbrio entre
asquestões econômicas,sociaise ambientais.Este
é o conceito que vem norteando todas as estratégias empresariaise as políticas relacionadasao desenvolvimento sustentável. A questão é: as empresas investem de forma equilibrada nas questões
econômicas, sociais e ambientais, conforme o
modelo de desenvolvimento proposto?
Anos antes, em 1971, o relatório “Limites do Crescimento” apontou que não poderíamos continuar com
aquele modelo de crescimento econômico, altos níveis
de industrialização, poluição, produção de alimentos e
exploraçãodos recursosnaturais.Seriaruim paraocursonaturaldo planetaedavidahumana.Este éumitema
ser incluído nas políticas de sustentabilidade empresarial. Que modelo de desenvolvimento as organizações
devemperseguirequalmodelodeproduçãoouatuação
poderá garantir a preservação do meio ambiente? Ao
queme parece,avisão defuturoque asustentabilidade
preconiza, contraria o comportamento hipermoderno
dagestãoempresarialque vemosatualmente,ondetudoé paraontemea velocidadeéumfator nãoapenasrelevante, mas determinante para o sucesso.

Por anos,talvez décadas, ouvimos aspessoas dizerem queo Brasil seria opaís do futuro.Virou chacota. O termo acabou por justificar tudo o que ficou pelocaminho. Cercade 23anos apósa Comissão deBrundtland, que futuro nossosjovens estão
herdando em termos econômicos, sociais e ambientais? Em que lugar no futuro está a qualidade
de vida e o mundo melhor para satirfazermos as

nossas necessidades? Será que as empresas também vão deixar a sustentabilidade para o futuro?
Segundo a revista PlosOne, importante publicação ambientalista internacional, o Brasil é o país
que causa maior impacto ao meio ambiente, à
frente dos Estados Unidos, China, Japão, México,
Índia, Rússia e outros. O professor James Wright,
da Universidade de São Paulo, cita que para navegar rumo ao futuro é preciso escolher uma boa rota, aproveitar oportunidades e precaver-se de escolhas erradas. A dica é elaborar cenários futuros,
ou seja, construir hoje o futuro que se quer ter amanhã, identificando destinos possíveis, traçando rotas, antecipando perigos, construindo um futuro
desejável para o nosso país. Nessa construção futurista, o equilíbrio do Triple Bottom Line entre as
questões econômicas, sociais e ambientais, será
fundamental. Que percentual as empresas estão
investindo nas questões sociaise ambientais, além
do econômico? Há equilíbrio? Está equiparado ao
quanto elas investem para obter lucro para seus
acionistas? Perguntas difíceis!
Não podemos chamar de empresa sustentável,
ou socialmente responsável, aquelas que não têm
equilibrado o seu tripé econômico, social e ambiental. Sabemos que equilibrar balanças não é
uma expertise brasileira - basta ver a distribuição
de renda neste País. Sustentabilidade é qualidade
de vida, promover igualdade, distribuir renda, garantir a condição mínima para que as pessoas vivam dignamente.Em 2009,o ProdutoInterno Bruto (PIB) brasileiro totalizou R$ 3.143 trilhões, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(IPEA). Dessetotal, 40milhõesde brasileirosvivem abaixoda linhada pobrezae sobrevivemcom
R$ 137 ao mês.
Portanto, sustentabilidade é muito mais que investir em práticas de gestão que não agridam o
meio ambiente. As empresas precisam promover
uma quebra de paradigma em relação ao modelo
de desenvolvimento que temos hoje e rever a relação com os seus públicos essenciais, funcionários,
consumidores, comunidade. As empresas precisam manterou conquistar alicença socioambiental para continuarem gerando riqueza, incorporar
novos valores, novas crenças, uma nova cultura.
Muitas vêm se esforçando e criando áreas dedicadas exclusivamente à sustentabilidade. Para bons
entendedores, o sucesso do negócio passará pela
garantia imediatada melhor qualidade devida para todos em detrimento do lucro de poucos. Será
preciso colocar os fatoressociais e ambientais próximos aos investimentos econômicos realizados
para a obtenção do lucro, ou seja, será necessário
equilibrar a balança. Está lançado o desafio.
Backer Ribeiro é relações públicas e doutorando em Ciências da
Comunicação pela ECA/USP e diretorda Communità, consultoria especializada em comunicação para a sustentabilidade.

