
Educação é um universo 

bem mais extenso do 

que aquilo que oferecem 

os ensinamentos 

ministrados na escola 

convencional, por 

amplos que sejam

Segundo conceitua Kant, 
“A educação tem por 

fim desenvolver, em 

cada indivíduo, toda a per-

feição de que ele seja ca-

paz”, o que a leva bem além 
do mero currículo escolar e a 
torna um processo vitalício. 
“Licht, mehr licht”: “Luz, 

mais luz” teria dito Goethe 
ao morrer, fechando um ciclo 
de aprendizado que o acom-
panhara ao longo de toda 
sua vida, das mais ricas em 
conhecimento. 

Não é sem razão que a sa-
bedoria popular chama a exis-
tência de “a escola da vida”. 
Nela as lições são ministra-
das dia após dia por mestres 
distintos. As “Professoras” 
Família, Sociedade e Vivência; 
os “Professores” Trabalho, 
Colegas e Acontecimentos, 
entre outros, vão transferindo 
conhecimentos e informações 
que fluem para expandir e 
solidifi car a educação em seu 
sentido amplo. 

Dentre todos esses “fatores 
educacionais” os mais impor-
tantes – após a família – são 
os acontecimentos. A lição 
dos fatos, se bem aproveitada, 
evita que se incida no erro 
que outros já praticaram. 
Aliás, a vida é tão curta que 
devemos aprender o máximo 
com a experiência alheia, pois 
talvez não tenhamos tempo 
de aprender com a nossa 
própria! 

Ora, se acontecimentos são 
vetores de educação, a quem 
cabe ministrá-los, de modo a 
que sirvam de lição para as 
pessoas? 

À IMPRENSA, evidente-
mente. 

Ela é testemunha e porta-
voz dos fatos, da História! 

É por ela – e só por ela – 
que os seres humanos tomam 
conhecimento de tudo que se 
passa na Terra. E até fora dela, 
no mundo cósmico! 

Em homenagem a isso, ela 
não pode ser afoita, açodada, 
precipitada. Nem sensaciona-
lista. Menos ainda parcial, en-
volvida com grupos políticos 
ou de qualquer outra natureza, 
o que lhe rouba a autoridade, 
mina a seriedade e comprome-
te a autenticidade! 

Para que se tenha ideia de 
quão poderosa é a infl uência 
que exerce a imprensa sobre 
a mente humana, basta ouvir 
o que comumente as pessoas 
dizem a respeito de alguma 
notícia: “’Tá’ no jornal”! 

exclamam, dando foros de ver-
dade absoluta e indiscutível ao 
que a imprensa estampou. 

Isso levou Carlos de Laet a 
declarar “A imprensa (quem 

o contesta) é o mais pode-

roso meio que se tem in-

ventado para a divulgação 

do pensamento. ” 

A que conclusão obrigatória 
nos levam esses raciocínios ?`

À conclusão de que a 

imprensa séria – a que in-

forma, instrui e, em conse-

quência, educa – tem com-

promisso ético inalienável 

com a verdade e só com a 

verdade, sob pena se trans-

formar em instrumento da 

desordem, do descalabro, 

do caos e o que é pior: da 

própria injustiça!

Há 23 anos, em março de 
1994, alguns veículos de comu-
nicação paulista noticiaram mais 
do que com destaque – com 
estardalhaço sensacionalista – a 
ocorrência de “abusos sexuais” 
que estariam sendo praticados 
contra crianças na Escola Base, 
na capital, e o resultado foi ter-
rível: o linchamento moral – e 
quase físico – dos donos da es-
cola: Maria Aparecida e Icushiro 
Shimada e do colaborador Mau-
rício de Alvarenga!

A consequência dessa le-
viandade, além da destruição 
do estabelecimento escolar 
e da vida dos injustamente 
acusados, foi a condenação do 
Estado a pagar indenização às 
vítimas e as ações propostas 
contra órgãos da imprensa, no 
mesmo sentido. Na ocasião, 
a advogada Maria Elisa Mu-
nhol, em processo contra as 
TV’s Globo e SBT e os jornais 
Folha de São Paulo, Folha da 
Tarde e Notícias Populares, 
pleiteou nada menos de que 
R$3.200.00,00 para cada um 
de seus constituintes, os tam-
bém envolvidos na falsa de-
núncia Saulo e Mara Nunes. 

Mas, ao que parece, a lição 
não serviu para todos. Alguns 
anos depois, um jornal do in-
terior próximo, tomando por 
base declarações contidas em 
conversas tratadas de forma 
espúria – e já desmentidas 
publicamente pelo declarante 
– pôs-se a veicular acusações 
extremamente sérias contra 
o juiz da Comarca, os Promo-
tores, o Prefeito e Secretários 
Municipais, numa atitude que 
beirava o desvario! O assunto, 
com mais detalhes, foi tratado 
no Jornal da Imprensa Paulis-
ta, órgão ofi cial da Associação 
Paulista de Imprensa, de que 
eu era, na ocasião, presidente 
(2006-2009). Aqui fi ca apenas, 
como corolário, a pergunta:

- Que tipo de contribuição 
à educação, à moral e à ética 
aquele órgão da imprensa 
estaria dando? Que exemplo 
para as novas gerações de 
jornalistas e comunicadores? 
Como pôde o responsável 
pelo jornal encarar seus con-
cidadãos, sabendo que lhes 
estava transmitindo – como 
verdades – informações que 
ele sabia serem falsas? E por 
fi m: Como fi ca sua consciên-

cia pessoal, como HOMEM, 

e como PROFISSIONAL 

DA COMUNICAÇÃO, como 

JORNALISTA?  

J. B. Oliveira é Consultor de Em-
presas, Professor Universitário, Ad-

vogado e Jornalista. É Autor do livro 
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro 

da Academia Cristã de Letras. -
www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 pá-
ginas. Preço de capa: R$ 40,00. 
Valor especial de promoção: R$ 
30,00. Pedidos exclusivamen-
te pelo site www.jboliveira.
com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
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a imprensa
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

38ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0228068-84.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital, do Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a FÁBIO SABBAG MARTINS, CPF. 281.830.338-90, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
19.049,82 (Jan/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em local 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra 
(isento de custas e honorários advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão da ação Monitória em Execução, conforme Art. 702 do CPC, sendo advertido de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. O presente será afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104974-
43.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MARIA NOIVAS 
LOCAÇÃO DE TRAJES A RIGOR LTDA, CNPJ. 03.099.795/0001-02, na pessoa de seu 
representante legal, que SULEIMA JAMIL EL KADRI VISCARDI, ajuizou-lhe uma ação de 
Procedimento Sumário, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação da ré na 
devolução da quantia de R$ 800,00 pagos pela autora, bem como ao pagamento de indenização 
pelos danos morais e materiais causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais 
cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª Vara Cível - Regional Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004150-38.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Adriana Pacheco de Barros Nascimento, Rua Licio de Miranda, 713, casa 03, Vila Carioca - CEP 
04225- 030, São Paulo-SP, CPF 339.198.168-70, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese; a 
exequente lhe ajuizou uma ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 6.756,80 
(25/04/2013), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, 
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
do valor apontado, sob pena de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por 
cento (art. 523 § 1º do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2016. 

Cragea – Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros
CNPJ-MF n.º 44.411.353/0001-50

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/02/2017, às 10 
horas, na sede social à Rodovia Índio Tibiriça, n.º 12.000 – KM 58, Suzano/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Eleição da Diretoria para o próximo triênio, bem como a fi xação dos seus honorários; b) Outros assuntos de 
interesse social. Suzano, 18/01/2017. A Diretoria.                                                                              (19, 20 e 21/01/2017)

11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE HORAS
Qual o procedimento para oficializar o banco de horas na empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA EM FERIADO NO QUAL NÃO COINCIDE 
COM SEU DSR, DEVERÃO SER APLICADOS QUAIS DIREITOS? 

Conforme lei nº605/49 o trabalho realizado em dia destinado ao 
repouso (feriado) deve ser pago em dobro ou a empresa conceder um 
outro dia de folga, sem prejuízo de sua folga habitual.

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Existe impedimento de o sócio cotista solicitar a retirada de pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA O ALMOÇO
Qual deve ser o intervalo do almoço do funcionário que começa 
a trabalhar às 7hs? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SAI DE FERIAS NA SEGUNDA FEIRA É ERRADO 
PAGAR NA SEXTA FEIRA?

O pagamento da remuneração de férias e, se for o caso, de o abono 
pecuniário de férias, de que trata o art. 143 da CLT, serão efetuados até 
dois dias antes do início do respectivo período de descanso.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa possui funcionários que estão solicitando a anteci-
pação de férias, sem o período de concessão vencido, como 
proceder? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo no site: 
[www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO INADEQUADO
Empregada doméstica registrada, que trabalha três dias por 
semana terá direito a quantos dias de férias? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/MF nº 52.045.457/0001-16 – NIRE 35.300.026.373

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 
10:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2017, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor 
Antonio Pepe, nº 94, Parque Jabaquara, a fim de deliberarem sobre a eleição do Sr. Egberto Vieira Lima para o Conselho 
de Administração da Companhia em face da renúncia apresentada pela Sra. Noemy Almeida Oliveira Amaro. São Paulo, 16 
de janeiro de 2017. Maurício Rolim Amaro – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 21/01/2017)

ARRUDA E VIEIRA IND. E COM. DE MÁQUINAS E PLÁSTICO LTDA. torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente a Renovação da Li-
cença de Operação p/ Indústria e Comércio de Tampas e Dispositivos de Plásticos p/
fechar recipientes, sito à Estrada da Cachoeira, nº 300/64. Jd. Taipas. São Paulo/SP.
TAMC CALDEIRARIA E INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA EPP. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Peças e Obras
Diversas de Caldeiraria Pesada, sito à Rua Do Paschoal, nº 860. Éden. Sorocaba/SP.

Viação Piracicabana S.A.
CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 – NIRE: 35.300.490.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de abril de 2016
Data, Hora e Local: Em 06/04/2016, às 10 hs., na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente AGE em 1ª convocação, reunindo-se a 
totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Paulo Sérgio Coelho – 
Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de uma filial 
da Companhia no estado de São Paulo, na cidade de Limeira. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta 
a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por 
unanimidade, aprovaram a abertura de uma filial da Companhia, que será localizada na cidade de Limeira, estado de São 
Paulo, na Rua Barão de Campinas nº 50, bairro Centro, CEP 13.480-210. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos acionistas 
da Companhia sendo eles, Comporte Participações S.A., representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
e Sr. Paulo Sérgio Coelho; e, Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pela Sra. Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo 
Presidente – Paulo Sérgio Coelho. Piracicaba (SP), 06/04/2016. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 231.096/16-1 em 
01/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Viação Piracicabana S.A.
CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 – NIRE: 35.300.490.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2016
Data, Hora e Local: Em 11/07/2016, às 10 hs., na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente AGE em 1ª convocação, reunindo-se a 
totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Sr. Paulo Sérgio Coelho – 
Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço 
de filial da Companhia, situada na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia e 
oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, aprovaram por unanimidade, a alteração de endereço da filial 
inscrita no CNPJ/MF nº 54.360.623/0040-00, registrada sob o NIRE nº 35904523976, atualmente situada na Rodovia 
Raposo Tavares nº 6.000, bairro Jardim Esther, cidade de São Roque, estado de São Paulo, CEP 18.131-220, para Rodovia 
Raposo Tavares s/n.º, km 63 + 200mts, bairro Vila Nova São Roque, cidade de São Roque, estado de São Paulo, CEP 
18.131-220. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que depois 
de lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia sendo eles, Comporte Participações S.A., 
representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; e, Glarus Serviços, Tecnologia 
e Participações Ltda., representada pela Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Sr. Paulo Sérgio Coelho; por mim 
Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente – Paulo Sérgio Coelho. Piracicaba (SP), 11/07/2016. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 329.954/16-7 em 27/07/2016. Flávia Regina Britto 
Gonçalves – Secretária Geral.

A conclusão é de uma 
pesquisa realizada pela 
Posigraf, em seis capitais 

brasileiras. Estudo semelhante 
feito no mercado dos Estados 
Unidos, pela MarketingSherpa, 
aponta que 82% do público 
norte-americano confi am nas 
informações dos anúncios 
impressos quando decidem 
comprar. 

Os resultados dos levanta-
mentos surpreendem se for 
considerada a abrangência do 
mercado digital para o universo 
consumidor mundial. O maior 
índice de confi ança no meio 
digital fi cou com as ferramentas 
de busca, como Google e Bing: 
61%. Chama a atenção o fato de 
que nenhum outro tipo de publi-
cidade digital conseguiu índice 
acima de 50% – ou seja, os meios 
causam mais desconfi ança do 
que confi ança na qualidade das 
informações publicitárias.

A pesquisa da Posigraf teve 
por objetivo medir a impor-
tância dos anúncios impressos 
como ferramenta que incentiva 
na hora da compra e envolveu 
um universo de quase mil con-

Anúncios impressos 
lideram em credibilidade
Utilizado por 84% dos consumidores no processo de decisão de compra, o impresso é uma das 
melhores formas de divulgação de preços, produtos e serviços

48% efetuou a compra após 
ter visto o produto em um 
impresso publicitário.

A pesquisa brasileira resume 
que, em relação a bens duráveis, 
8 em cada 10 consumidores usa-
ram impressos promocionais 
ao menos uma vez ao mês para 
se informar sobre produtos, 
preços e promoções. Os entre-
vistados (51%) afi rmaram que, 
em relação às mídias eletrônicas 
(TV, rádio e internet), a princi-
pal vantagem dos anúncios pu-
blicados em tablóides e folhetos 
é a facilidade e comodidade de 
obter informações sobre pre-
ços, produtos e serviços. 

Esse público valoriza nos 
impressos a exposição clara 
dos preços (grandes e visíveis). 
Como sugestão, a pesquisa 
recomenda ao mercado que 
continue utilizando o impresso 
promocional como ferramenta 
para incentivar a compra de 
produtos e serviços, conside-
rando que 89% dos consumido-
res do Sul e do Sudeste do país já 
compraram algum produto após 
vê-lo ofertado num impresso 
promocional (Posigraf).

sumidores das cidades de Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Curitiba, Florianópolis 
e Porto Alegre, homens e 
mulheres de 18 a 60 anos. O 
levantamento mostrou que 66% 
dos entrevistados foram até a 
loja após ver a propaganda nes-
se meio de comunicação que, 
por sua vez, infl uenciou 61% a 
realizarem a compra.

Por outro lado, a infl uência 
da internet no processo de 
compra chegou a 38% dos en-
trevistados, e da TV em 59%. 
Comparando com outros meios 
de comunicação, a pesquisa 

assinala que 50% dos entrevis-
tados compraram um produto 
após pesquisar na internet, e 
45% ao ver propaganda na TV. 
Os consumidores admitiram 
que o que mais gostam de ver 
nos impressos são preços e 
promoções. 

O levantamento revelou 
que o índice de eficiência 
de conversão dos impressos 
promocionais chegou a 70%. 
Em relação à fonte de infor-
mações para a compra de 
bens duráveis, os anúncios 
foram consultados por 80% 
das pessoas entrevistadas e 

A Comissão de Integração 
Nacional da Câmara aprovou 
o projeto que cria uma zona 
franca para o livre comércio 
de importação e exportação 
nos municípios paranaenses de 
Foz do Iguaçu, Guaíra e Bar-
racão. Para o autor, deputado 
Nelson Padovani (PSDB-PR), 
a proposta vai fazer frente à 
concorrência comercial com 
as cidades vizinhas de Puerto 
Iguazu e General Manuel Bel-
grano (Argentina) e Ciudad de 
Leste e Salto del Guairá (Para-
guai), que já comercializam por 
meio de free shops.

Pelo texto, as mercadorias 
estrangeiras ou nacionais 
enviadas à zona franca para 
beneficiamento ou consu-
mo serão, obrigatoriamente, 
destinadas às empresas au-

torizadas a operar na área. 
As mercadorias estrangeiras 
terão isenção dos impostos 
sobre importação (II) e sobre 
produtos industrializados 
(IPI). As nacionais não paga-
rão o IPI. Os benefícios valerão 
por 25 anos.

O relator do projeto, deputa-
do Rocha (PSDB-AC), elogiou a 
iniciativa que, em sua opinião, 
vai aumentar a oferta de em-
pregos no curto prazo, trans-
formando essas cidades em 
entrepostos comerciais equiva-
lentes aos vizinhos estrangeiros 
que já aplicam regime fi scal 
diferenciado. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Desenvolvi-
mento Econômico; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com De-
fi ciência aprovou o projeto da 
deputada Mara Gabrilli (PSDB-
SP), que assegura à pessoa com 
defi ciência o direito de cumprir 
pena em estabelecimento adap-
tado a sua condição. Pelo texto 
aprovado, a medida se aplica 
também a alas ou presídios 
femininos, em especial para 
atender presas grávidas. 

A relatora na comissão, depu-
tada Rosinha da Adefal (PTdoB-
AL), afi rmou que a proposta 
demonstra a preocupação em 
garantir que as pessoas com 
deficiência cumpram a pena 
de forma digna. “As pessoas 
com defi ciência precisam de 
cuidados, estruturas e serviços 

penais adequados às suas par-
ticularidades”, disse. Rosinha 
manteve a emenda aprovada pela 
Comissão de Seguridade Social 
e Família para deixar explícito 
que a medida se aplica a alas e 
presídios femininos e os recursos 
das adaptações virão do Fundo 
Penitenciário Nacional.

Para a relatora, a mudança 
do texto na comissão para 
garantir que as pessoas com 
defi ciência presas não fi quem 
em estabelecimentos distin-
tos, mas somente em prisões 
adaptadas, ajuda a diminuir 
estigmas. A proposta ainda será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Segurança 
Pública; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Rosinha da Adefal: pessoas com defi ciência

devem cumprir pena de forma digna.

Lúcio Bernardo/Ag.Câmara

Proposta para prisão 
adaptada a pessoa 

com defi ciência

Criação de uma zona 
de livre comércio em 

Foz do Iguaçu
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