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Deputado Barros Munhoz coordena
Frente do Cooperativismo

Líder do governo, deputado Barros Munhoz reativa Frencoop em reunião na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Em evento realizado  no 
Auditório Franco 
Montoro, foi 

oficialmente reativada a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo 
Paulista (Frencoop/SP). 
Coordenada pelo deputado 
Barros Munhoz, líder do 
governo, a frente foi oficializada 
para a atual legislatura no 
último dia 15/6 e já conta com 
a adesão de 11 parlamentares de 
diferentes partidos políticos. A 
Frencoop/SP defende o 
interesse das cooperativas por 
meio da elaboração de projetos 
de lei e diálogo constante com o 
Poder Executivo. A frente 
atuará em sintonia com o 
Centro de Estratégia do 

Cooperativismo Paulista, 
coordenado por Renato Nobile. 
Estiveram presentes ao evento 
mais de 300 pessoas, entre elas 
representantes de cooperativas, 
trabalhadores, prefeitos, 
vereadores e deputados. 

O ex-ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues, abriu o 
encontro parabenizando o 
deputado Barros Munhoz por 
assumir a coordenação da 
frente. Rodrigues fez um resumo 
da história do cooperativismo 
mundial e destacou que ele 
surgiu como instrumento contra 
a exclusão social e a 
concentração de renda. 
Afirmou, ainda, que se antes ele 
“era como um rio que corria 

tendo em uma de suas margens 
o socialismo e na outra o 
capitalismo, buscando unir os 
aspectos positivos dos dois 
sistemas para desaguar na 
prosperidade social, hoje, com 
as mudanças globais, ele tem a 
função de ser uma ponte que 
une o mercado e o bem-estar 
social”. Para o ex-ministro, o 
cooperativismo tem um papel 
político importante ao organizar 
setores da sociedade, com isso 
se torna defensor da 
democracia. 

Para o presidente da 
Organização das Cooperativas 
do Estado de São Paulo (Ocesp), 
Edivaldo Del Grande, a frente 

(CONTINUA...)
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Frente do Cooperativismo - continuação...

parlamentar tem papel 
fundamental para o 
desenvolvimento do 
cooperativismo no Estado. 
Ressaltou os avanços conseguidos 
desde o lançamento da frente em 
2002. “Em 2006 tivemos a 
aprovação da Lei 12.226, que 
institui uma política estadual de 
apoio ao cooperativismo. 
Precisamos, neste momento, que a 
frente trabalhe para sua 
regulamentação”, afirmou. 

Márcio Lopes de Freitas, 
presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), 
apresentou um panorama do 
cooperativismo no país. “Hoje 
temos 7.619 cooperativas 
registradas, com 7 milhões e 300 
mil associados, em 13 ramos de 
atividade; são mais de 30 milhões 
de pessoas que estão envolvidas 
diretamente nas atividades destas 
cooperativas. É necessário que 
transformemos estes números em 
força de representação, precisamos 
garantir que estejamos 
representados em todas as esferas 

para que o cooperativismo avance 
no país”, destacou o presidente da 
OCB. 

O presidente da Câmara Ítalo-
Brasileira de Comércio e 
Indústria, Edoardo Pollastri 
elogiou a frente parlamentar e fez 
um pequeno resumo da 
importância do cooperativismo 
para a economia italiana e 
colocou a instituição à disposição 
dos parlamentares para 
intercâmbio e troca de 
informações. 

O destaque que a Secretaria de 
Estado da Agricultura dá ao 
cooperativismo foi a tônica das 
palavras do coordenador de 
Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), José 
Cassiano dos Reis Júnior, que no 
evento representou o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, João 
de Almeida Sampaio Filho. 

Ao encerrar o evento, o 
deputado Barroz Munhoz disse 
estar à disposição do 
cooperativismo. “Comecei a viver 
o cooperativismo em 1964, 

quando participei das 
cooperativas de crédito e de 
consumo dos funcionários da 
Bombril e assumo a Frencoop de 
São Paulo com muita vontade, 
pois sei que o cooperativismo é 
uma ferramenta poderosa para 
garantir o desenvolvimento com 
justiça social”, ressaltou o 
parlamentar. 

Como parte do evento foram 
entregues certificados de registro 
definitivo para mais de 30 
cooperativas que comprovaram 
cumprir uma série de requisitos 
estabelecidos pela Ocesp. 

Além de Barros Munhoz, já 
integram a nova Frencoop os 
deputados Aldo Demarchi 
(DEM), Davi Zaia (PPS), João 
Caramez (PSDB), Pedro Tobias 
(PSDB), Roberto Morais (PPS), 
Rodrigo Garcia (DEM), Said 
Mourad (PSC), Sebastião 
Almeida (PT), Valdomiro Lopes 
(PSB) e Vanessa Damo (PV).
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PL 132/07, aprovado na semana passada, proíbe o uso de aparelhos celulares
durante o horário de aula nas escolas do Estado de São Paulo

A imprensa de todo o Estado 
deu destaque desde sexta-

feira ao projeto de lei nº 132/07, 
de autoria do deputado Orlando 
Morando, que proíbe o uso de 
aparelhos celulares durante o 
horário de aula nas escolas 
públicas e privadas do Estado de 
São Paulo. O PL, aprovado na 
semana passada na Assembléia 
Legislativa, já foi encaminhado 
ao Governo do Estado para 
sanção do governador José Serra.

O projeto tem como objetivo 
assegurar a essência do ambiente 
escolar. “A atenção do aluno deve 
estar cem por cento direcionada 
aos estudos, na fixação do 
aprendizado, sem que nada possa 

desviá-lo”, enfatiza Orlando 
Morando. Estudos comprovam 
que o uso de celular compromete o 
desenvolvimento e a concentração 
dos alunos. Professores relatam 
uma significante diminuição no 
rendimento escolar depois           
que o aparelho ficou popular    
entre os jovens.

As reclamações se estendem 
aos alunos que utilizam o celular 
para práticas que não pertencem 
ao meio escolar, se distraem e se 
divertem com os jogos do 
aparelho, gravam conteúdos de 
provas (colas), entre outras. 
Outro ponto que desfoca o 
aprendizado dos alunos é o 
exibicionismo. O celular é 

Projeto do deputado Orlando Morando 
ganha destaque na imprensa

considerado um objeto de 
“status” entre eles.

Pedagogos defendem a idéia 
que o ideal seria que os celulares 
ficassem em casa, pois não se 
trata de uma necessidade do 
aluno, durante o período de aula.

Orlando Morando afirma que 
esta lei é de extrema necessidade 
para que a avaliação da educação 
do Estado não seja 
comprometida. “Se nós 
queremos uma educação de 
qualidade devemos conscientizar 
os alunos e os pais que o uso do 
celular deve ser restrito. Não 
temos dúvida que a proibição 
aumentará a capacitação de 
atenção e concentração dos 
alunos”, finalizou o parlamentar. O ‘Fantástico”, programa da Rede Globo, falou sobre o projeto neste domingo
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Frente parlamentar consegue mais de 5 mil
assinaturas em caminhada contra a CPMF

Mais de 5 mil assinaturas 
de populares foram 

recolhidas no centro da cidade 
durante caminhada de duas 
horas promovida pela Frente 
Parlamentar contra a CPMF e 
vão se somar ao mais de um 
milhão de assinaturas recebidas 
pelo site 
www.contracpmf.com.br até o 
último dia de agosto.

Segundo o deputado João 
Caramez, coordenador da 
Frente, “nosso objetivo foi 
divulgar o movimento, 
explicando à população – 
através de um panfleto simples 
e com linguagem acessível - as 
razões pelas quais a CPMF é 

um tributo 
injusto e que 
precisa 
acabar. Ao 
mesmo 
tempo, foi 
uma 
oportunidade 
para que 
pessoas que 
não têm 
acesso à 
Internet 
pudessem 
expressar o seu repúdio à 
tentativa do governo de 
prorrogar a cobrança por mais 
quatro anos”.

A caminhada começou no 

Pátio do Colégio, seguiu pela 
rua XV de Novembro, Ladeira 
Porto Geral, rua 25 de Março 
terminando no Mercado 
Municipal.

Célia Leão na Semana de Educação Inclusiva de Mogi Mirim

Com o objetivo de quebrar ainda 
mais as barreiras que excluem as 
pessoas com deficiência, a 
prefeitura de Mogi Mirim, 
através do Departamento de 
Educação, realizou de 27 a 29 de 
agosto, a 2ª Semana Municipal 
de Educação Inclusiva, no 
Centro Cultural “Lauro 
Monteiro de Carvalho e Silva”.

Por ser um ícone na luta pelos 
direitos das pessoas com 
deficiência, a deputada Célia Leão 
foi convidada pelas professoras 
Ana Laura Tretin Guimarães 
Rotoli, chefe de Seção de 
Educação Especial, e Flávia 

Rossi, diretora do Departamento 
de Educação, a ministrar uma 
palestra sobre “Os Direitos das 
Pessoas com Deficiência”.

Durante os três dias, a 
programação foi diversificada, com 
palestras, exposição e apresentações 
de músicas e dança.  O grupo de 
alunos do CEMEI apresentou a 
coreografia “Não é vergonha não”. 
Na seqüência, Célia Leão ministrou 
sua palestra para um público 
diversificado, entre comunidade, 
autoridades e familiares de pessoas 
com deficiência.

“O maior objetivo do evento é o 
de continuar o processo de 

conscientização dos educadores e da 
sociedade como um todo sobre a 
necessidade de quebrar preconceitos 
e barreiras que ainda excluem os 
portadores de necessidade especial”, 
argumenta a chefe da Seção de 
Educação Especial, Ana Laura 
Trentin Guimarães Rotoli, 
coordenadora do evento.

Atualmente, em Mogi, são 35O 
alunos que freqüentam as salas de 
classe especial, sala de recursos e as 
salas para deficientes auditivos, 
visuais e mentais e ainda de pré-
profissionalização do CEMEI. 
Todos os serviços são mantidos 
pelo Departamento de Educação.
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Agenda Assembléia 

 www.al.sp.gov.br

11h30 Evento: O Presidente recebe a visita dos Senhores Deputados, Antwan Khoury e Ali Bazzi e o 
ex-ministro de Turismo da República Libanesa 
Local: Gabinete da presidência 

14h30 Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Higiene, para apreciação de pauta com 5 itens 
Local: Plenário José Bonifácio

Evento: Convocação da Comissão de Economia e Planejamento, para uma Reunião Especial de Eleição 
do Presidente e Vice-Presidente   
Local: Auditório Teotônio Vilela 

Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação de pauta com 101 itens  
Local: Plenário Tiradentes

15h00 Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais para apreciação de pauta 
com 4 itens  
Local: Auditório Teotônio Vilela

Evento: Reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor para deliberação 
de pauta com 2 itens  
Local: Plenário Dom Pedro I

20h00 Evento: A convite do Governador José Serra, o Presidente participa de jantar em homenagem ao 
Exmo.Sr. Armando Emílio Guebuza, Presidente da República do Moçambique, e Senhora Maria da Luz Guebuza  

O que acontece - 4 de setembro

Proposituras

> PL 910/07  –Rodrigo Garcia – DEM
Dispõe sobre a criação do Disque-Escola no âmbito do 
Estado. 

> PL 911/07  – Analice Fernandes  – PSDB
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Itapecerica da Serra-Acis, em Itapecerica da Serra.
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