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Lei garante aos deficientes
direito a transporte gratuito

Novas regras
estabelecem critérios

médicos para
destinação correta do

serviço e preserva
direitos dos usuários

na capital

A entrada em vigor, ontem, da
Resolução Conjunta SS/STM-1, de
21-08-2003 facilitou aos portadores de
deficiências da capital a obtenção ou
renovação da Carteira de Identificação
de Passageiro Especial (CIPE). O
documento, emitido pela Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos
(EMTU) no posto de atendimento
Passageiro Especial Jabaquara, garan-
te isenção da tarifa no transporte
intermunicipal.

As novas regras estabelecem cri-
térios médicos para a correta destina-
ção do serviço previsto na legislação e
preserva os direitos dos usuários. A
resolução é fruto do trabalho conjun-
to entre as secretarias estaduais da
Saúde e dos Transportes Metropo-
litanos com a secretaria de Saúde do
município de São Paulo.

As novas regras comparam o
Código Internacional de Doenças com
a classificação das patologias que efe-
tivamente comprometem a capacida-
de de trabalho e a mobilidade dos tra-
balhadores. Antes, havia grande
diversidade de critérios médicos para
caracterização das deficiências, pro-
vocando dúvidas e interpretações

divergentes na emissão de laudos
médicos.

COMO CONSEGUIR A CIPE
O posto de atendimento Passa-

geiro Especial Jabaquara foi criado
em 1992 e já emitiu carteiras para 190
mil portadores de deficiência. Desde
2000 o posto atende em média  a mil
pessoas por dia. Além das CIPEs, o
posto fornece informações sobre o
correto uso do benefício, área de
abrangência de utilização e documen-
tação necessária.

O atendimento é feito por 20
profissionais, entre eles médicos e
assistentes sociais associados à
organização não-governamental As-
sociação Amigos Metroviários dos
Excepcionais (AME). A EMTU esta-
beleceu uma parceria com essa enti-

dade para que ela participe do pro-
cesso de identificação dos benefi-
ciários.

Para adquirir a CIPE e o direito à
gratuidade, o portador de deficiência
deve obter, no seu município, um
laudo médico em um posto de saúde
credenciado pela secretaria de saúde
municipal. Com o documento em
mãos, deve agendar por telefone o

atendimento no posto, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

Passageiro Especial Jabaquara da EMTU 
www.emtusp.com.br
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.654
Jabaquara - capital - Tel. (11) 5021-3838

SERVIÇO

Comunidade quilombola tem curso de primeiros socorros
A Fundação Instituto de Terras

(Itesp), entidade vinculada à
Secretaria de Estado da Justiça e da
Defesa da Cidadania, promoveu,
ontem, um curso de primeiros socor-
ros na comunidade quilombola de
Caçandoca, em Ubatuba. A iniciativa
faz parte do projeto de capacitação
em ecoturismo desenvolvido na
comunidade.

O curso foi ministrado pelo
Corpo de Bombeiros durante todo o
dia para habilitar monitores do pró-
prio quilombo no atendimento aos
turistas que freqüentam as praias e
trilhas de Caçandoca.

Iniciado no começo do ano, o
projeto de capacitação em ecoturis-
mo já levou à comunidade um curso
de formação de guias turísticos, rea-
lizado em julho, do qual participa-
ram 15 pessoas. Atende à reivindica-

ção dos próprios moradores, para ofe-
recer alternativas de geração de
emprego e renda.

Técnicos do Itesp constataram,
no início do ano, a existência de um
mercado promissor para o turismo

ecológico na região. Muitos turistas
passam pela área da comunidade em
atividades promovidas por agências
da capital, cujos pacotes não saem
por menos de R$ 100,00. Esses visi-
tantes perdem a oportunidade de

conhecer um pouco da história e da
cultura do quilombo.

Além de mostrar aos turistas as
principais atrações da região –
como cachoeiras, praias, trilhas e
ruínas de antigas fazendas – , os
guias deverão promover a conscien-
tização ambiental dos turistas a
respeito da relação harmoniosa
que a comunidade mantém com o
meio ambiente. 

Caçandoca localiza-se numa
área da Mata Atlântica bastante
preservada que, segundo os mora-
dores, já teria dado lugar a um con-
domínio fechado se não fosse a
existência do quilombo.

Helton Ribeiro

Da Assessoria de Imprensa da
Secretaria de Estado da Justiça
e da Defesa da Cidadania

Integrantes do Corpo de Bombeiros capacitaram monitores dos quilombos
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