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Financiamentos da
Agência de Fomento de
sp superam r$ 400 mi

Índice de homicídios em
Diadema diminui 55,74%

Os pequenos e médios empresários paulistas estão investindo cada vez mais no crescimento e desenvolvimento de seus
negócios. O montante de crédito liberado pela Agência de Fomento Paulista/Nossa Caixa
Desenvolvimento emsetembro
foi o maior do ano, com R$ 30,3
milhões. Com osrecursos, a instituição superou os R$ 400 milhõesem financiamentosdesde
2009. O valor desembolsado no
mêspassadoé superioraovalor
registrado em agosto, até então
o melhor do ano para a Agência.
“Alcançar os R$ 400 milhões
em desembolsos demonstra o
otimismo do empreendedor
com o bom momento da economia do estado. A Agência de
Fomento Paulista partilha deste
otimismo e é parceiro do empresário paulista”, diz Milton
Luiz de Melo Santos, presidente
da Instituição.
Os setores da indústria e serviços foram os que mais recorreram à Agência em setembro,
com 55% e 26% do crédito liberado, respectivamente. Os números apurados demonstram
forte crescimento dos financiamentos da Agência para o setor
de serviços. O montante desembolsado para empresas
dessa área no mês passado somaram R$ 8 milhões.
As regiões do estado que mais
tomaram crédito da Agência de
Fomento em setembro foram a
Região Metropolitana de São
Paulo, com R$ 10,6 milhões; em
seguida a Região Metropolitana
de Campinas, com R$ 5,2 mi-
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«Alcançar os R$ 400
milhões demonstra o
otimismo do
empreendedor com o
bom momento da
economia do estado»

Com a redução, a cidade
bate novo recorde e a
administração atribui a
queda nos números a
programas municipais e
ações sociais, incluindo
fechamento de bares
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lhões e a região de Piracicaba,
com R$ 3,6 milhões.
“O interior do estado foi responsável por 65% do total desembolsado pelaAgência noúltimo mês. A força das pequenas
e médias empresas do interior
está aumentando cadavez mais
e a Agência deFomento faz parte desse movimento”,diz Milton
Luiz de Melo Santos.
A Agência de Fomento Paulista financia empresas com faturamento anual entre R$ 240
mil e R$ 100 milhões.
As taxas de juros oferecidas
são a partir de 0,49% ao mês
(+IPC/Fipe) e prazos que chegam até 10 anos. O empresário
interessado pode entrar no site
da instituição (www.nossacaixadesenvolvimento.com.br),
realizar uma simulação de empréstimo e obter o financiamento diretamente no portal,
por meio da ferramenta “Negócios On-line”. Se preferir, o empresário também pode optar
por ir até a sede da Agência de
Fomento Paulista, situada na
Rua da Consolação, 371, região
central da capital São Paulo.
pb

Notas

O Município deDiadema reduziu
em 55,74% o número de homicídios dolosos no período de janeiro a setembro de 2011, em comparação com o mesmo período
de 2010, resultado que levou a taxa de homicídios, pela primeira
vez, a ficar abaixo de 10/100 mil.
Esta é a menor quantidade de
crimescontra avida registradano
município desde 2002, quando
foi implantada a Lei de Fechamento de Bares(Lei Municipal nº
2.107/02).
A taxa ficou em6,99 por 100 mil
habitantes, patamar considerado
não epidêmico pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Em números absolutos, foram
registrados, de janeiro a setembro
deste ano, 27 homicídios dolosos
(quando há intenção de matar)
no município, contra 61 no ano
passado.
Quando comparada ao mesmo período de 2002, a redução é
ainda mais drástica – 83%, já que
naquele ano houve 158 homicídios e a taxa por 100 mil habitantes marcou 42,94.

são paulo // O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo
promove curso sobre “Certificação Digital, Conectividade
Social e FGTS” dia 21 de outubro, na sede da entidade. A
capacitação se destina as empresas em geral, contabilistas, auditores, consultores, profissionais de recursos humanos, profissionais de departamento de pessoal e demais interessados no tema e ligados à área.

São Caetano do Sul vai promover
o Fórum de Empreendedorismo
eInovação edivulgará oresultado
deuma iniciativainédita: oprojeto piloto que a cidade desenvolveu em parceria com o BID, além
da oferta de informações, serviços e facilidades para os setores
empresariais
Será no dia 24 de outubro, o Fórum de Empreendedorismo e
Inovação, um megaevento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho (Sedert), no
complexo do Teatro Santos Dumont(AvenidaGoiás, 1.111–centro –São Caetano do Sul).
Para entender a importância
doFórum, osecretário deDesenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho de SCS, Celso
Amâncio explica: “o BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento, por meiodo Fundo Multilateral de Investimento (Fumin)
nos confiou um projeto piloto
que consiste essencialmente na
desburocratização de processos
ligados ao empreendedorismo,
como abertura de empresa, assessoria ao empreendedor com a
oferta de diversos serviços, cursos, orientações, apenas para citar alguns exemplos. O projeto
contempla aproximadamente 40
itens e foi desenvolvido em três
anos. “A intenção é tornar públicas as ações que a secretaria realizou em São Caetano nessa parceria, e a nossa expectativa é de que
as ações sirvam de exemplo.”
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T E C N O LO G I A

Projeto comemora 21 anos
são paulo // A Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Guarulhos irá comemorar o aniversário da Incubadora
Tecnológica de Guarulhos no dia 21 de outubro, a partir
das 10 horas, na sede do projeto, à Rua João Batista Nogueira, 500, Vila Nova Cumbica. Na ocasião, também será
assinado o novo convênio com o Sebrae que contribuirá
financeiramente com a manutenção da Incubadora.
CO N TA B I L I DA D E

Sindicato promove curso
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Outros dados do Mapeamento

Entre as iniciativas destacadas
por Reali,está aação quea prefeitura realiza de fiscalização nos comércios e ruas do município.
Nos últimosfinais desemana a
Operação foi intensificada, trazendo como resultado maior
tranquilidade para a população,
com a diminuição e/ou dispersão
dos “pancadões”.
Neste último fim de semana (7
a 9 de outubro), por exemplo, a
Operação registrou um total de
139 autuações de trânsito, 13
apreensões de veículos.
juliana cristina
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Ainda de acordo com o levantamento do Observatório,nos nove

talitacastro@ricardotrotta.adv.br

são caetano do sul

são paulo // Amanhã (19), a partir das 9h30, será realizado
na sede do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado de São Paulo (Sieeesp) e Associação das Escolas
Particulares do ABC (Aesp-ABC), um evento voltado para
mantenedores, gestores e coordenadores de escolas da
região. A sede do (Sieeesp/Aesp-ABC) fica na Rua Coronel Fernando Prestes, 39, 1º andar, centro.

Mapeamento

Fiscalização

Publicamos 4.402 reportagens sobre

TALITA CASTRO

do PSDB Guarulhos, Carlos Roberto lança hoje, às 19h,
sua pré-candidatura à prefeitura da cidade, no Salão de
Festas Guarulhão. Na oportunidade também serão apresentados os pré-candidatos da legenda à Câmara Municipal. Ele diz que a intenção do partido é lançar chapa
completa e aumentar sua bancada no Legislativo.

Ensino é tema de evento no abc

revelam ainda que houve redução, comparado ao mesmo período de 2010, nos seguintes
itens: tentativa de homicídio
(18,64%); roubo de veículos
(10,15%); furto de veículos
(9,16%) e violência doméstica
(2,93%).
Foi registrado aumento nos
itens roubo (21,23%), ato infracional (9,90%) e furto (9,46%).
“Continuaremos trabalhando
para queesse númerofique ainda
mais baixo, e Diadema continue
crescendo economicamente e
ganhandomais espaçocomopotencial de investimento no estado, alémde melhorara qualidade
de vida dos munícipes”, concluiu.

primeiros meses deste ano a Operação Integrada de Fiscalização
registrou 2.103 ocorrências, sendo a maior demanda o item veículos multados (1.157), vindo a
seguir som alto (159), veículos
apreendidos (129), “pancadão”
(105), bares abertos após 23h (69),
outros (27), falta de alvará (20),
pesquisa/monitoramento (16),
funcionando após 22h(15) e reincidente (6).
Também as denúncias recebidas através do telefone 0800 770
55 59 (ligação gratuita) estão mapeadas no levantamento. As reclamações de som alto lideram,
com 51% das chamadas, vindo a
seguir os “pancadões” (festas de
rua irregulares), com 29%, bares
abertos após às 23h, com 8%, outros, com 6%, entulho, com 5% e
falta de alvará, com 1%.

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br
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guarulhos // Deputado federal e presidente do diretório

AESP

município e atingimos níveis de
redução a cima da média nacional, o que é uma grande vitória
para o município que era considerado um dos mais violentos no
Brasil”, afirmou Mario Reali, prefeito de Diadema.
Os resultados comentados pelo chefe do Executivo, fazem parte
doMapeamento daCriminalidade referente aos nove primeiros
meses do ano, e foi elaborado pelo Observatório Municipal de Segurança, da Secretaria de Defesa
Social.
O Observatório é responsável
pelo levantamentoestatístico das
ocorrências criminais por meio
dos boletins de ocorrência da Polícia Civil.

Operação Integrada

“Trabalhamos constantemente
para diminuição da violência no

Fórum de
empreendedores
em s. Caetano

Deputado do psdb é candidato

Mario Reali: “Diadema se supera a cada balanço e vira modelo no País”

Vitória
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Danos morais e
estéticos também
O dano estético é compensatório
da anomalia que a vítima passa a ter
Além de serem obrigadas a pagar pensão mensal
temporária ou vitalícia, nos casos de acidente de
trabalho,empresas tambémpodem sofrercondenação por danos morais e estéticos. Isso ocorre
sempre que o colaborador no desenvolver de sua
atividade sofre uma lesão que lhe gera um sofrimento ou forte abalo emocional, no caso do dano
moral, e alguma anomalia física, no caso do dano
estético. A 8ª Câmara do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão que teve como relatora a ministra Dora Maria Costa, condenou uma empresa a
pagar R$ 15.000,00 de indenização por danos morais e estéticos a um empregado que perdeu a primeira falange do polegar direito.
Paratentar seisentardetal condenação,mantida em 2ª instância, a empresa justificou-se dizendoquenãopraticou nenhumatoquecontribuísse
para o acidente,que segundo esta, ocorreupor um
descuido da própria vítima. O TST, no entanto,
manteve a condenação, uma vez que houve relação lógica entre o dano e o motivo que o gerou, ou
seja, alesão foi ocasionadaquando avítima estava
executando um serviço para o empregador.
A teoria defendida pelo tribunal é a da responsabilidade objetiva do empregador, assim, independente deste causar um dano, por vontade ou não,
responde diretamentepor ele,desde queocorrido
durante a prestação de serviços, ainda que tenha se
originado por fato de terceiros.
AQuartaTurmadoTRT da3ªRegião,tambémjá
proferiu decisão semelhante e condenou uma
empresa a pagar a seu funcionário, que perdeu 3
dedos da mão direita, em decorrência de um acidente de trabalho, pensão mensal vitalícia de 40%
do salário percebido à época do acidente, R$ 40.
000,00 de danos materiais, R$ 15.000,00 de danos
morais e R$ 15.000,00 de danos estéticos.
O desembargador relator do processo Júlio Bernardo do Camporessaltou em seu votoa possibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos.
Embora o danoestético seja uma espéciedo gêne-

ro dano moral, admite-se em nosso direito a cumulação do dano moral e do estético, ainda que
decorrentes do mesmo fato. Isso porque o dano
moral é compensatório da dor e do constrangimento moralsofrido pelavítima. Jáo danoestético
é compensatórioda anomaliaque avítima passou
a ostentar. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região,
no
julgamento
do
recurso
nº 01881-2005-137-15-00-1, condenou uma siderúrgica a pagar R$ 80.000,00 de danos morais e estéticosa umfuncionáriovítimade acidentedetrabalho. A empresa alegou ter oferecido todos os treinamentos pertinentes, além de ter entregado e fiscalizado o uso dos equipamentos de proteção individual. O TRT, no entanto, concluiu através da
perícia realizada que a máquina utilizada não tinha passadopelas manutençõesnecessárias eque
o empregado não estava realizando as funções que
lhe eram devidas. A vítima teve diminuição da capacidade funcional de seu membro superior direito,além derestriçõesdo 2°ao 5°dedoda mãodireita e cicatrizes por todo o membro. A indenização
foi arbitrada levando em consideração a vida profissional e econômica da vítima, as condições financeiras daempresa, o graude culpa desta,a gravidade da lesão, a presumida extensão do dano, a
intensidade do abalo e a duração dos reflexos do
evento danoso, esta durante os prováveis 48 anos
restantes de sobrevida do obreiro, que na época do
acidente contava com apenas 23 anos de idade.
O CódigoCivil no artigo949 prevêa responsabilidadedo ofensoremcustearas despesasdotratamento da vítima, bem como arcar com os lucros
cessantes eoutros prejuízos causados.As despesas
do tratamento correspondem aos danos materiais
e devem ser devidamente comprovados pela vítima. Os lucros cessantes, dizem respeito ao salário
recebidoà épocadoacidente.Eles podemserarbitradosde modotemporário,sea incapacidadenão
forpermanente, ouvitalício, seapessoa nãopuder
mais desenvolver suas atividades laborais.
Podetambém,serintegral, sealesãoocasionara
total incapacidade para desenvolver suas funções,
ouparcial, sea vítimativer apenasuma reduçãoda
sua capacidade de trabalho, que em tese levaria a
uma diminuição de sua remuneração. Os danos
estéticos e morais se encaixam na previsão de outros prejuízos que podem ser causados. Como já
discorrido, apesar de um nascerem virtude do outro, não se confundem e podem ser arbitrados cumulativamente. Por se tratarem de danos subjetivos, não podem ser precisamente calculados. Assim, para a fixação da indenização são levados em
conta fatores como idade, capacidade econômica
da vítima e do empregador e a gravidade da lesão.

TalitaCastro é advogada do escritório Ricardo Trotta Sociedade de
Advogados. Site: www.ricardotrotta.adv.br

