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NOTAS

Desde abril, uma parceria 
entre a Câmara Municipal de 
São Paulo (CMSP) e o aplicativo 
MyFunCity/UOL permite que 
os cidadãos façam avaliação onli-
ne da atuação dos mandatos dos 
vereadores paulistanos.

“Esse é mais um dos esforços 
que a Câmara tem feito para che-
gar até o cidadão”, declarou o pre-
sidente da Casa, José Américo, ao 
portal da instituição. A opinião de 
Américo foi reforçada pelo presi-
dente do MyFunCity, Mauro Mo-
toryn: “Essa parceria mostra a visão 

de dar vez e voz ao cidadão, possibi-
litando uma gestão mais eficiente”.

Além de opinar sobre o traba-
lho do Legislativo, os usuários do 
aplicativo também podem se posi-
cionar sobre a atuação do Executi-
vo e sobre a cidade em geral, sob 
aspectos como transporte, saúde 
e educação. Podem, ainda, aces-
sar notícias e participar de deba-
tes com outros usuários.

O MyFunCity é gratuito e está 
disponível para desktops (myfuncity.
uol.com.br) ou smartphones com 
sistemas Android e iOS.

Aplicativo permite avaliar a Câmara

Em 9 de maio, houve a cerimônia de restitui-
ção simbólica do mandato de Antonio Donoso 
Vidal, vereador paulistano eleito em 1946 que 
não pôde exercer a atividade devido a uma de-
cisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que 
cassou o registro da candidatura de todos os con-
correntes pelo Partido Social Trabalhista (PST).

Vidal faleceu em 1987 e sua filha, Sonia Donoso de Barros, 
recebeu o diploma das mãos do presidente José Américo. O 
neto de Vidal, Renato de Barros, e a cunhada do ex-vereador, 
Emília Donoso, também estiveram na cerimônia que ocorreu 
na Sala da Presidência.

No ano passado, 42 vereadores, cassados entre 1937 e 
1969 por decisões arbitrárias, tiveram seus mandatos devolvi-
dos simbolicamente por iniciativa da Câmara paulistana.

Aprovado projeto 
sobre transporte 
hidroviário municipal

A Câmara Municipal aprovou 
em 13 de maio, em segunda vo-
tação, o Projeto de Lei 54/2013, 
que cria o transporte público 
hidroviário na cidade de São 
Paulo. A proposta é do vereador 
Ricardo Nunes (PMDB) e segue 
para sanção do Executivo.

O projeto tem o objetivo 
de melhorar o deslocamento e 
ampliar a oferta de transporte, 
atendendo, em especial, às pes-
soas que vivem nos bairros pe-
riféricos. A proposta estimula 
o uso dos rios e represas para 
transportar passageiros, fazen-
do integração com as estações 
do metrô e da CPTM e com ter-
minais de ônibus.

A ideia é que as embarcações 
demorem, em média, de 20 a 30 
minutos para levar moradores 
do extremo sul de São Paulo a 
seus locais de trabalho.

Melhorias na TV Câmara
Com a mudança para o padrão digital, a TV 

Câmara São Paulo vem fazendo investimentos 
para aproveitar ao máximo a melhoria na qua-
lidade de imagem. Um deles é a reforma e am-
pliação da sala de maquiagem, espaço utilizado 
desde 1998 pela equipe de reportagem e pelos 
entrevistados nos programas da emissora, como 
vereadores e especialistas. A sala recebeu, ainda, 
um anexo para a acomodação de figurinos.

Em evento ocorrido na Câmara Municipal, o cineasta João Batista de 
Andrade, diretor do filme O Homem que Virou Suco, lamentou a qualidade 
do jornalismo atual. “Há muita opinião e pouca informação, sinto falta das 
grandes reportagens”, disse ele, para uma plateia de alunos, profissionais e 
interessados no tema comunicação.

Na década de 1970, João Batista dirigiu documentários para o Globo Re-
pórter. Ele esteve na CMSP em 14 de maio, no Ciclo de Debates em Comuni-
cação, para falar sobre jornalismo e cinema. Durante a palestra, foi exibido 
seu filme Liberdade de Imprensa, que mostra a situação da mídia brasileira 
nos anos 60. Em 1968, o filme foi apreendido pelo Exército no Congresso 
da UNE, em Ibiúna, e ficou proibido durante anos.

Estágio bem conceituado
A CMSP ganhou, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio 

“As melhores empresas para estagiar”, promovido pelo Cen-
tro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com a 
Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São 
Paulo (ABRH-SP) e a consultoria Toledo & Associados.

A Câmara ficou em segundo lugar no ranking da categoria 
empresas públicas com mais de 60 estagiários, atrás da Prefei-
tura de Olímpia e à frente da Prefeitura de Palmital. No ano 
passado, a CMSP obteve a mesma classificação na categoria.

O prêmio, que está em sua oitava edição, avaliou organiza-
ções do Estado de São Paulo com base na opinião de cerca de 
5 mil estagiários, contabilizadas em pesquisa feita pelo Ibope.

Nova programação da Web Rádio
Em maio, a Web Rádio Câmara São Paulo completou 

três anos de operação e, para celebrar, passou a transmitir 
11 horas diárias de informação, das 9h às 20h.

Com a mudança, as reportagens gravadas em podcasts
(arquivos de áudio), dão lugar a programas especiais e apre-
sentados ao vivo (como o Web Jornal Rádio Câmara), presta-
ção de serviços, transmissão das sessões plenárias e manifes-
tações culturais e artísticas.

Para ouvir a Web Rádio Câmara São Paulo, acesse o 
portal www.camara.sp.gov.br e clique no ícone da rádio. CMSP restitui mandato de Antonio Donoso Vidal

Saudades da grande reportagem

O MyFunCity 
está disponível 

para smartphones 
e desktops

Sala de maquiagem foi reformada

O neto (esq.) e a filha do ex-vereador Vidal (no destaque) 
receberam o diploma do presidente da CMSP

João Batista analisou 
o jornalismo e o cinema
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