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Rede de comércio solidário
VIRA LEI em São Paulo

PRODUTOS

projeto que institui o Programa de
Incentivo à Rede de Comércio Solidário da Cidade de São Paulo, de autoria do vereador Floriano Pesaro, foi sancionado pelo prefeito Gilberto Kassab. A Lei 14.949/09 é um
grande avanço para o município e proporcionará geração de renda e inclusão social.
Pautada pelos princípios da economia solidária, esta medida beneficia as organizações sociais que desenvolvem produtos artesanais com
potencial de comercialização. Elas participarão
de cursos de capacitação, feiras para exposição
dos produtos e outras ações de apoio a comercialização, incrementando as vendas e o aumento da renda de seus usuários .
O projeto foi inspirado nos ensinamentos do
economista Muhamad Yunus (Prêmio Nobel da
Paz em 2006). Para ele, as pessoas consideradas
pobres têm habilidades profissionais não utilizadas ou subutilizadas. “A pobreza não é criada
pelos pobres, mas pelas instituições e políticas
que os cercam. Para eliminar a pobreza, tudo o
que temos de fazer é implementar as mudanças
apropriadas nas instituições políticas e/ou criar novas instituições políticas”, defende Yunus.

“Tenho convicção de que, este programa passará a integrar definitivamente a agenda de políticas públicas municipais de geração de renda
e combate à pobreza”, ressaltou Floriano. Outra
inspiração da nova lei é o Programa Roda da
Cidadania, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que capacita organizações sociais e seus usuários em
oficinas de artesanato. O programa tem um espaço - a Loja Social (r. Líbero Badaró, 561) - cujo
objetivo é identificar as experiências de sucesso
de inclusão social, geração de renda e empreendedorismo existentes na cidade.
“No Roda, a diversificação e melhoria da qualidade e da apresentação dos produtos passaram a ser incorporadas pelas organizações como requisito essencial para o sucesso deste
empreendimento. Seus produtos têm sido ofertados inclusive a autoridades internacionais
em visita a nossa cidade”, explica Floriano. A
nova lei beneficiará organizações das quais fazem parte jovens, idosos, adultos, pessoas
com deficiência, mulheres vítimas de violência,
famílias e pessoas usuárias dos diversos serviços da rede socioassistencial.
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Aprovado projeto que inclui festa da
ACHIROPITA no calendário oficial de SP

F

Café da Manhã
Floriano Pesaro reuniu na manhã do dia 22 de
junho, em seu gabinete, lideranças da Bela
Vista para apresentar-lhes o seu projeto de lei
que inclui no calendário oficial do município o
mês de comemoração ao Dia de Nossa Senhora
Achiropita. Mônica Conte e Miguel Gomes, da
comissão que organiza a festa, ressaltaram que
o evento é totalmente tocado por voluntários.
“Contamos com a colaboração voluntária de
cerca de mil pessoas, que se encarregam do
preparo dos alimentos e atendimento nas
barracas”, afirmou Mônica.

FREGUESIA DO Ó: No dia 30 de maio, Floriano
participou de vários encontros e reuniões na Freguesia
do Ó. Visitou as Obras Assistenciais do Jardim Vista
Alegre, lideranças do bairro e região e os jovens do diretório zonal do PSDB e associações comunitárias.

Foto: Humberto Guimarães

Floriano é
carinhosamente
recebido por jovens
das Obras
Assistenciais do
Jardim Vista Alegre e
dona Vera (presidente
da entidade)

VISITA A HOSPITAL: Os vereadores Floriano e Carlos Alberto Bezerra Jr. e o secretário Ricardo Montoro (de Participação e Parcerias) visitaram a nova ala do Hospital Israelita Albert Einstein, inaugurada em 23/06.Na foto, eles estão
com Claudio Lottenberg, presidente do Hospital.
FESTA JUNINA: A Grande Festa Junina do
Butantã lotou nos dias 20 e 21/06 a Casa de
Cultura do Butantã. “Esta festa está virando uma
tradição, pois acontece desde 2004, sempre
com grande público e prestígio”, afirmou Floriano, que esteve no local no dia 20.

Mozart Gomes/ CMSP

Giro Social - Giro Social - Giro Social - Giro Social

oi aprovado na Câmara Municipal
projeto do vereador Floriano Pesaro
que inclui no calendário oficial do município o mês de comemoração ao Dia
de Nossa Senhora Achiropita, uma das
mais tradicionais festas típicas da cidade. O projeto de lei foi aprovado no dia
24 de junho na Comissão de Finanças e
Orçamento. Agora, vai à sanção do prefeito Kassab.
“Incluir a festa da Achiropita no calendário oficial da cidade obriga o poder
público a ser co-responsável pela festa,
o que pode significar mais infraestrutura e mais patrocínios”, explica Floriano. “Vale ressaltar o importante papel da
Paróquia Nossa Senhora Achiropita no
trabalho social realizado junto à comunidade”, completa.
Tradicional no bairro do Bixiga há 83
anos, a festa de Nossa Senhora Achiropita
é realizada nos finais de semana de agosto. O bairro concentra a maior colônia
de imigrantes e descendentes italianos
do Brasil.

RESTAURANTE-ESCOLA: Floriano participou da
formatura da 11a turma do Restaurante-Escola, dia 23 de junho.
“Agora vocês têm o maior tesouro
para mudar o destino: o conhecimento. Essa formatura é um ritual
de passagem para uma vida melhor.
Para vocês, suas famílias e sociedade
paulistana”, afirmou .
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Em sessão solene, especialistas debatem
saídas para o TRABALHO INFANTIL

Fábio Lazzarini Jr./CMSP

Foto: Juvenal Pereira/ CMSP

gar o verbo APRENDER, e não o verbo TRABALHAR”, diz.
O diretor-presidente da Fundação Telefônica Brasil, Sérgio Mindlin, garantiu que o
combate ao trabalho infantil é uma bandeira
da fundação em toda a América Latina. Ele apresentou a ferramenta Educarede, que agiliza a
comunicação entre as entidades de atendimento, assim co-mo promove a obtenção de
informações sobre as crianças, adolescentes e
famílias atendidas pelas entidades.
Trabalhar com as famílias das crianças que
ficavam nos faróis no bairro de Pinheiros foi a
Debatedores da forma que o Instituto Rukha encontrou para
sessão solene em ce- diminuir o trabalho infantil. Para isso, por meio
lebração à Semana do Projeto Virada, grupos visitam regularmente
Internacional de essas famílias promovendo a pedagogia do vínCombate ao Traba- culo afetivo com a finalidade de melhorar a condição humana. “Desenvolvemos as ações com
Floriano e secretário Ricardo Montoro; lho Infantil foram
acima, ele discursa ao lado de Police Neto unânimes: ações inbase no que as famílias desejavam, não no que
tegradas que envol- pensávamos que era o melhor para elas”, exvam famílias, sociedade civil organiza- plicou Yasaku Soussumi, vice-presidente do
da, empresas e poder público são as formas Conselho Instituto Rukha, que atende hoje
eficientes de combate ao trabalho infantil. O 1.200 crianças e adolescentes na região de Caevento, que faz parte das atividades do Dia pão Redondo, na zona sul da cidade.
A escola como concentradora das ações da
Mundial de Combate a Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho, ocorreu no dia 8, na comunidade e atuando conjuntamente com
outros atores sociais é o que defende Maria AliCâmara Municipal.
O vereador Floriano Pesaro, proponente da ce Setúbal, presidente do Centro de Pessessão, explicou que o evento se tornará uma quisa para Educação e Cultura (CENPEC). “A
publicação para que as ideias sejam levadas pa- escola, juntamente com a assistência social, a culra um maior número de pessoas. “É inadmis- tura, o esporte, pode ser uma referência sociasível crianças trabalhando, seja nas ruas, nas lizadora importante na periferia”, justificou. Macasas, no comércio. Criança tem de estar na ria Alice disse ainda: “Se não trabalharmos de forescola, estudando, e no pós-escola, participan- ma articulada, continuaremos a enxugar gelo.”
As cinco saídas por ela apontadas são: indo de atividades lúdicas e de aprendizado.
Educação em tempo integral”, ressalta Floriano. vestimento e articulação de políticas sociais no
Anna Penido Monteiro, coordenadora da território; currículo e metodologia mais adeUNICEF Sul/Sudeste do Brasil, ressaltou a ne- quados à realidade das famílias; atenção e
cessidade de uma mudança cultural para que acompanhamento individualizado ao aluno;
ênfase nas relações de
haja a erradicação do
trabalho infantil no
Foto: Juvenal Pereira/ CMSP convivência social; e reconhecimento da dignipaís. “Por muitos anos
dade e da potencialidao trabalho infantil foi
de de cada um.
visto como algo admisFloriano reforçou a imsível e estimulado. Por
portância de prolongar o
isso, precisamos restempo de estudo dos josaltar que essa prática
vens. “Vivemos a sociedaé uma violação de direide do conhecimento.
tos que compromete o
Quanto mais investimento
futuro das crianças”.
na educação, maior o
Para ela, a escola é o
principal caminho. “A Yasaku Soussumi, Maria Alice Setubal, Anna Penido, Ricardo desenvolvimento socioMontoro, Floriano Pesaro, Police Neto e Sérgio Mindlin
econômico do país.”
criança tem de conju-
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Vereador apresenta projetos
em defesa da CRIANÇA

PL 388/2009 - Política de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil: Estabelece diretrizes para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e suas piores formas na cidade
de São Paulo.
PL 390/2009 - DISCA: Cria o Serviço de Denúncia à Violação dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
PL 387/2009 - Anúncios Especiais: Acrescenta parágrafo na Lei Cidade Limpa, reservando espaço nos anúncios publicitários para veiculação de interesse social.

Foto: Ângelo/ CMSP

Lideranças da Casa Verde
visitam Floriano
Padre Antônio Girardi e Rubens Cahin, ambos
da Maranata, visitaram o vereador Floriano Pesaro na Câmara Municipal para prestar-lhe votos de apoio e confiança no mandato. “O seu
lado humano nos impressionou. Um político
jovem, bem intencionado, simples, com uma
cultura que não precisa ser expressa em palavras, mas em atitudes íntimas”, afirmou o padre Antônio. “Afinal, nós não podemos esquecer do vereador que é nosso”, completou.
Capelão da igreja Santa Cruz das Almas dos
Enforcados, padre Antônio convidou o vereador para visitar as obras assistenciais do Centro
Comunitário Maranata de São Paulo: a Creche
Maranata, o Centro de Juventude Santo Expedito, o Núcleo de Convivência do Idoso e o Lar
da Elisinha (abrigo para crianças).
Rubens Cahin
ressaltou a importância de Floriano
manter
contato com a comunidade a fim
de “fortalecer as
Padre Antônio Girardi e Rubens
atitudes do bem”.
Cahin com Floriano

Mande suas mensagens para o email:
contato@florianopesaro.com.br
Parabéns pelo trabalho! Tenho acompanhado suas ações e elas
têm me transmitido muita felicidade, pois tomei a posição de
apoiá-lo e não me arrependi. Obrigado pelos comunicados,
sua equipe também me parece muito bem montada, demonstrando mais uma vez sua condição de administrar os recursos
de forma precisa. Espero poder continuar contando com esta
excelente participação de Vossa Excelência, um representante
que sabe o que fazer. (Sílvio Ocriciano)
Grato, Floriano, pela atenção pessoal. Vou acompanhando
por aqui e dando uns “pitacos” de vez em quando sem esquecer
do Chat. Floriano, a Marina me fez um comentário dizendo
que você considera e vê a web como uma onda, e as redes em especial. Compartilho com você desta perspectiva, mas poucos o
fazem com eficiência. E foi o que vi em sua campanha. Parabéns. (Rui Moreira)
Parabéns pela iniciativa (do Chat), Floriano. Acredito que,
com essa novidade, podemos estar mais próximos do senhor.
(Eliane Baioqui, psicopedagoga e agente de proteção social)
Floriano, boa tarde. Entrei no seu Chat e adorei os seus projetos. Muito interessantes! (Ana Angélica Dias Costa)

Floriano é vereador 2.0
Floriano Pesaro é um vereador 2.0, com
várias ações e iniciativas no mundo digital:
site, blog, Orkut, Twitter, CHAT, votação
online dos projetos, boletins eletrônicos.
O próximo CHAT será no dia 23 de julho.
Programe-se e participe!

TOME NOTA!
SITE: www.florianopesaro.com.br
BLOG: http://blog.florianopesaro.com.br
EMAIL: contato@florianopesaro.com.br
Tiragem: 5 mil exemplares
EXPEDIENTE
Jorn. responsável: Claudia Varella
(Mtb. 21.596)
GABINETE:
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar
Sala 308 - centro - Telefone: (11) 3396-4664

Mural de Recados

Em junho, Floriano
Pesaro apresentou quatro projetos em defesa
dos direitos da criança e adolescente, entre eles
ensinar o ECA nas escolas e criar um DISCA municipal para denúncias de violação de direitos.
PL 389/2009 - ECA nas Escolas: Inclui na
grade curricular do ensino fundamental conteúdo que trata dos direitos das crianças e dos
adolescentes.

