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VALINHOS ||| OCUPAÇÃO

MP pede suspensão de reintegração
Famílias do acampamento Marielle Vive aguardam pelo efeito suspensivo para seguir na fazenda
Cedoc/RAC

Da Agência Anhanguera

A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu parecer
favorável à concessão de efeito
suspensivo da ação de reintegração de posse movida pela
Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários, onde hoje residem as famílias do
Acampamento Marielle Vive,
em Valinhos.

No próximo dia 9
termina o prazo para
desocupação da área
No dia 12 de agosto, a juíza
de 1ª instância, Bianca Vasconcelos, determinou o despejo
das famílias, que desde o dia
14 de abril de 2018 vivem na
área. Em caráter de urgência,
a juíza estabeleceu 15 dias
úteis para saída voluntária
após publicação da decisão. O
prazo se encerra no próximo
dia 9 de setembro.
A manifestação do MPE é fa-

1.000
FAMÍLIAS

Vivem atualmente na ocupação
em Valinhos

Outras ações judiciais questionam a desocupação da área invadida

vorável ao efeito suspensivo
para que seja julgada a apelação da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo (DPE),
que solicita a nulidade da sentença da juíza por considerar,
entre outras coisas, o cerceamento da defesa do réu decorrente do atropelo do prazo para a defesa. Alegou ainda que

houve ausência da delimitação precisa do objeto da ação
e ausência de comprovação
do exercício da posse pela fazenda Eldorado.
A ação questionou ainda a
função social da posse exercida
pela fazenda: a perda da propriedade por abandono e o papel do município de Valinhos,

que deveria ser de garantidor
do cumprimento da promoção
da função social.
Outra ação do Ministério Público foi entrar, através da Promotoria de Justiça de Valinhos,
com um Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) de Conflito Fundiário
para a Prefeitura prestar esclarecimentos e informar quais
ações serão realizadas para garantir os direitos sociais das famílias acampadas.
De acordo com lideranças
do Movimento, atualmente
são cerca de 1000 famílias que
não possuem local para onde
ir em caso de despejo, “a maior
parte desempregada e pessoas
que serão jogadas na rua para
passar fome”, alegam.
Segundo o MP, o município
precisa garantir as condições
para as famílias em caso de
reintegração de posse, como
“aluguel social”, inscrição em
programas
habitacionais,
acompanhamento da assistência social para evitar o “caos social”, entre outras medidas. O
Procedimento Administrativo
foi protocolado no dia 20 de
agosto e a Prefeitura possui o
prazo de 15 dias para responder ao MP.
Além da ação da DPE, também está para análise do Tribunal de Justiça outro recurso de
apelação protocolado pelos advogados representantes das famílias, que argumenta pela nu-

CINEMA ||| SURDOS

Cinépolis recebe sessão inclusiva
Três intérpretes especializados em libras participarão da exibição neste sábado
Henrique Hein
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

SERVIÇO

henrique.hein@rac.com.br

O Campinas Shopping recebe neste sábado, às 21h, a segunda edição da Sessão de Cinema Inclusiva para Surdos,
com uma sessão exclusiva de
cinema voltada para quem
possui deficiência auditiva. A
transmissão contará com três
intérpretes especializados
em libras, que vão se revezar
durante a exibição do filme
para garantir que os telespectadores consigam entender o
enredo. A iniciativa do evento e organização partiram da
Comissão das Pessoas com
Deficiência ou Mobilidade
Reduzida, da Câmara Municipal de Campinas.
O filme escolhido este ano

 2ª Sessão de Cinema Inclusivo para Surdos
Data: 31/08/2019 – às 21h (sessão única)
Onde: Cinépolis – Campinas Shopping
Valor do ingresso: R$18,00 com direito a pipoca e refrigerante
 Pontos de venda:
Espaço Cultura Surda
Avenida Marechal Rondon, nº 222. Jardim Chapadão.
Telefone: (19) 99675-5099.
E-mail: espacoculturasurda@gmail.com.
Associação Pais Amigos Surdos Campinas (APASCAMP)
Rua Salvador Lombardi Neto, nº 10. Vila Teixeira.
Telefone: (19) 3242-9900.
E-mail: apascamp@apascamp.org.br.

para passar nas telonas é
Meu amigo Enzo, que conta a
história de Denny Swift, um
piloto de corridas, com um talento especial para dirigir

sob a chuva e que, ao ir para
o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide
adotar. O animal ganha o nome de Enzo, em homenagem

ao criador da Ferrari, e passa
a acompanhá-lo em todo lugar que vai, ganhando um
apreço especial pela adrenalina das corridas.
Os ingressos para a sessão
podem ser obtidos junto as
três entidades parceiras da
ação (veja a lista no quadro
aolado). O valor da entrada é
R$ 18,00 e dá direito também
a uma pipoca e um refrigerante.
Na primeira edição do
evento, que aconteceu no
ano passado, a sessão de cinema para surdos foi transmitida no Shopping Parque das
Bandeiras. A sala contou
com casa cheia e os ingressos
se esgotaram dois dias após
o início das vendas. Para este
ano, a carga de ingressos foi
aumentada para 150 lugares.

CAMPINAS ||| LARGO DO ROSÁRIO

‘Empreenda Rápido’
disponibiliza serviços
Ação ajuda microempreendedores
que pretendem alavancar os negócios
Empreendedores interessados
em alavancar seus negócios e
melhorar a competitividade
de sua empresa poderão contar com os serviços do programa Empreenda Rápido em
Campinas, na próxima terçafeira, das 9h às 17h, no Largo
do Rosário. A ação é realizada
pelo Sebrae-SP em parceria
com o Governo do Estado de
São Paulo, além de entidades
como Prefeitura Municipal de
Campinas, Junta Comercial,
Desenvolve SP, Banco do Povo e Associação Comercial e
Industrial de Campinas. Também haverá inscrições para
550 vagas em 11 palestras oferecidas gratuitamente.
No evento, os empreendedores terão acesso a linhas de
crédito Juro Zero do SebraeSP e Desenvolve SP. Serão créditos de até R$ 20 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) formalizados que
concluíram o curso Super MEI
do Sebrae-SP. O valor pode

ser usado para investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matériasprimas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e
até mesmos itens para publicidade e divulgação do empreendimento. O prazo de pagamento do empréstimo é de até 36
meses, com carência de até
seis meses. Para os empreendedores que pagarem em dia,
o juro é zero.
O Banco do Povo também
vai oferecer linhas de microcrédito de até R$50 mil com
taxa de juros a partir de 0,35%
ao mês. O valor pode ser usado para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral,
matérias-primas, máquinas,
ferramentas, equipamentos,
veículos e itens para publicidade e divulgação do empreendimento. Já o Desenvolve SP colocará à disposição de micro e
pequenas empresas financiamentos de até R$ 500 mil para

capital de giro com prazo de
36 meses. As opções atendem
todas as necessidades da empresa, financiando os projetos
de investimento em ampliações e modernizações, a aquisição de máquinas, equipamentos e projetos. Em todos
os casos, as condições para liberação serão de acordo com
a análise de crédito efetuada
— não poderá haver restrições cadastrais.
"Essa será uma grande
oportunidade para os empreendedores e potenciais empreendedores de Campinas encontrarem muitos serviços em
apenas um lugar. Capacitações, orientações com acesso
a crédito, como o Juro Zero,
além de formalização de empresas, regularização, emissão
do DAS, bem como outros tantos serviços ao MEI de forma
gratuita", explica o gerente regional do Sebrae-SP em Campinas, Nilcio Freitas.
Sem CNPJ:

Para quem está na informalidade, ou buscando uma oportunidade para montar seu próprio negócio, é possível realizar cursos técnicos, oficinas
de finanças e vendas que ajudarão na estruturação do seu
negócio. O empreendedor
também terá acesso a informa-

ções importantes sobre o jeito
certo de formalizar e regularizar seu negócio de forma rápida, centralizada e sem burocracia, além de linhas de crédito
feitas sob medida para iniciar
suas atividades empresariais.
Com CNPJ:

O MEI formal, que procura
melhorar a performance do
seu negócio, pode escolher entre as três trilhas que o Empreenda Rápido oferece. Cada
uma especialmente criada para um momento específico do
seu negócio.
As Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte
(EPP) também podem participar do Empreenda Rápido. Pelo programa, terão acesso a capacitações modulares direcionadas aos desafios de sua empresa, instruções sobre renegociações de dívidas, regularização, licenças, além de condições especiais de acesso a crédito e financiamento feitas
sob medida para sua necessidade de capital de giro, investimento, contratação de pessoal
e destinação mista. Sem contar as ações destinadas a acesso a mercados disponibilizadas pelo Sebrae-SP. Tudo isso
de forma rápida, transparente
e sem burocracia. (Da Agência
Anhanguera)

lidade do processo.
As lideranças afirmam que
a proposta do Movimento
Sem Terra é construir um assentamento agroecológico para a produção de alimentos
saudáveis na área.

Morte

No dia 18 de julho, um motorista avançou sobre um grupo de
manifestantes do acampamento, e matou Luis Ferreira da
Costa, de 72 anos. Outras cinco
pessoas ficaram feridas.

