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Claro anuncia acesso ilimitado
através do ‘chip da internet’
WhatsApp, Facebook e Twitter para planos Pós-pagos e Controle

mesmo após o fim da franquia e turbina pacote de dados
A Claro, comprometida

em oferecer a melhor experi-
ência em internet móvel aos
seus clientes em todo o Brasil,
anuncia mudanças importantes
em seus planos, com foco em
dados. Os usuários de planos
Controle e Pós-pago terão aces-
so ao WhatsApp, Facebook e
Twitter ilimitados durante e
após o término da franquia.

Além disso, a operadora
turbinou mais uma vez os pa-
cotes de internet na modali-
dade Controle. Os consumido-
res terão maior navegabilida-
de móvel, por meio de bônus
de 300 MB aplicável a todas
as opções. Com a mudança, o
plano de entrada oferecerá 500
MB. Essa medida possibilita
aos clientes acessar por mais
tempo as redes 3G e 4G Max,
consideradas líderes em velo-
cidade segundo a OpenSignal.
Os usuários ainda terão SMS
ilimitados para qualquer ope-
radora, saldo livre de $ 19,90
e serviço ilimitado de voz de
Claro para Claro após o fim
da franquia. Os planos Con-

trole variam de R$ 31,90 a R$
71,90 mensais.

De acordo com levanta-
mento Mobile Report da Niel-
sen Ibope, no Brasil, 72,4 mi-
lhões de pessoas navegam na
rede por meio do smartphone.
“O perfil do brasileiro está
mudando. A maioria das pes-
soas está conectada 24 horas
por dia utilizando a internet em
seus celulares e outros dispo-
sitivos móveis. Neste momen-
to economicamente desafiador,
a Claro se coloca ao lado dos
seus clientes e disponibiliza
planos que entregam o de que
eles realmente precisam para se
manterem conectados o dia
todo”, afirma Carlos Zenteno,
CEO da Claro, Unidade Mer-
cado Pessoal.

Os planos Controle se-
guem essa tendência. Pesquisa
realizada pela operadora com
consumidores desse perfil,
mostra que, dentro do ranking
de serviços oferecidos, a prio-
ridade para eles é a internet,
seguida pelo preço. Saldo li-
vre para efetuar chamadas está
na terceira colocação. “Essa
ordem é reflexo de um públi-
co que se importa bastante com
a relação custo-benefício e que
analisa com cautela as vanta-
gens dos planos na hora da es-
colha”, explica Zenteno.

Em outubro deste ano, a
operadora alterou suas ofertas
pós-pagas com opções que en-

tregam um pacote balanceado
de voz e dados para atender as
mais diversas necessidades dos
clientes, com opções de dados
de até 8GB. Os assinantes do
Combo Multi (incluindo ban-
da larga, TV por assinatura,
telefonia fixa e móvel) têm
também o dobro de dados e
minutos no celular em qual-
quer plano Claro online turbo
que adquirir.

O Gerente das filiais 15 e
19, Carlos Malinconico, escla-
receu a estratégia da Operado-
ra para estar em sintonia com
seu cliente, sempre atenta às
mudanças das prioridades.

Qual a novidade que a Cla-
ro está trazendo para o
mercado?

"A Claro vai entregar aos
clientes dos planos Controle e
Pós-pagos o 'chip da internet'.
Nós preparamos uma novida-
de com foco em dados. A par-
tir desta semana, os usuários
dos planos Controle e Pós-pago
terão acesso ao WhatsApp,
Facebook e Twitter ilimitados
durante e após o término da
franquia."

Então, quer dizer que, mes-
mo depois do fim do pacote
de dados, os clientes ainda
continuarão navegando nes-
sas três redes sociais?

"Exatamente. O perfil do
brasileiro está mudando. A

maioria das pessoas está conec-
tada 24 horas por dia utilizan-
do a internet em seus celulares
e outros dispositivos móveis.
Nesse momento, a Claro se
coloca ao lado dos seus clien-
tes e disponibiliza planos que
entregam o de que eles real-
mente precisam para se man-
terem conectados o dia todo."

E a franquia de dados tam-
bém vai mudar?

"Sim, além das redes so-
ciais, operadora turbinou mais
uma vez os pacotes de internet
na modalidade Controle. Os
consumidores terão maior na-
vegabilidade móvel, por meio
de bônus de 300MB. Com a
mudança, o plano de entrada
oferecerá 500MB. Essa medi-
da possibilita aos clientes aces-
sar por mais tempo as nossas
redes 3G e 4G Max, conside-
radas as mais velozes do Bra-
sil. Os usuários ainda terão
SMS ilimitados para qualquer
operadora, saldo livre de $
19,90 e serviço ilimitado de
voz de Claro para Claro após
o fim da franquia. Os planos
Controle variam de R$ 31,90
a R$ 71,90 mensais.

E qual o motivo de a Claro
reforçar essa estratégia em
dados no plano Controle?

Uma pesquisa realizada
pela operadora com consumi-
dores desse perfil mostra que,
dentro do ranking de serviços

oferecidos, a prioridade para
eles é a internet, seguida pelo
preço. Saldo livre para efetuar
chamadas está na terceira co-
locação. Essa ordem é reflexo
de um público que se importa
bastante com a relação custo-
benefício e que analisa com
cautela as vantagens dos pla-

nos na hora da escolha. E a
Claro sai na frente mais uma
vez oferecendo ao consumi-
dor o de que ele realmente
precisa: acesso ilimitado ao
WhatsApp, Facebook e Twit-
ter, além do aumento das
franquia. Nós vamos entregar
o 'chip da internet'".

Gerente das filiais 15 e 19, Carlos Roberto Malinconico

Márcio Rogério Dias, can-
didato à presidência da OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil) Sorocaba, em visita ao
DIÁRIO, reiterou que traba-
lhando ao lado dos demais in-
tegrantes da chapa 2 e com sua
experiência administrativa será
capaz de promover a renova-
ção da Ordem. Márcio susten-
ta que colocará em prática um
conjunto de ideias e ideais para
promover a mudança da insti-
tuição, tornando-a mais trans-
parente e mais representativa
na sociedade, devolvendo o
prestígio que ela veio perden-
do ao longo dos anos.

Dias conta que, se eleito,
repetirá o formato bem-sucedi-
do de gestão que aplicou no
Esporte Clube São Bento.
“Atuei como integrante do cor-
po jurídico, passando por diver-
sos cargos importantes, ocupan-
do agora a vice-presidência do
Clube. Eu, ao lado dos demais
colegiados do clube, obtivemos
grandes conquistas relativas ao
departamento financeiro e à
organização como um todo,
com um modelo de gestão efi-
caz culminando em excelentes
resultados dentro de campo, tra-
zendo o time da série A3 para a
1ª divisão do Campeonato Pau-
lista, sendo que na última tem-
porada ficou em 9º lugar, ou
seja, o São Bento está atual-
mente entre os dez melhores ti-

Candidato aposta na sua experiência em
gestão administrativa para renovar OAB

mes do Estado de São Paulo”,
destaca. “Essa ascensão do São
Bento é motivo de muito orgu-
lho para nós, e são essas mu-
danças positivas com um mo-
delo de gestão participativa que
quero levar para dentro da OAB
Sorocaba”, completa.

Entre as propostas previs-
tas no plano apresentado pelo

grupo estão o portal da trans-
parência e a valorização dos
honorários, além de medidas
especiais para o advogado ini-
ciante, o profissional mais ex-
periente e a mulher advogada.
“A alternância de poder é sau-
dável e salutar. Trabalharemos
por uma gestão transparente e
participativa que aja em prol
da advocacia.”

‘Entre Nós’
Nesta edição do Programa "Entre Nós", Kátia Baiana prepara um prato exótico: Coelho a

caçador! Dani Amorim traz ao programa este assunto de destaque nas redes sociais: “Afinal, é
possível estocar vento?”. Ainda tem uma matéria sobre cremes antirrugas e muita informação
sobre "Novembro Azul" e a importância da prevenção do câncer de próstata. E claro, o quadro de
moda com Evelyn Rocha. "Entre nós", nas segundas e quintas, às 22h30, na TVR, canal 23 da
Net, ou pelo site www.tvr23.com.br

MERCADO

O exercício da cidadania
requer indivíduos que parti-
cipem cotidianamente da
vida de sua cidade, pois é no
município que as coisas acon-
tecem. Uma das obrigações
mais importantes do cidadão
é não aceitar ser vítima da
corrupção; suas consequên-
cias são graves, pois o des-
vio de recursos públicos ar-
ruína todos os serviços urba-
nos, inviabiliza a melhoria
dos equipamentos de trans-
porte, as escolas, hospitais,
e bens públicos necessários
ao bem-estar dos cidadãos,
impactando negativamente
em obras de infraestrutura
indispensáveis às cidades e
ao País.

A corrupção aliada à má
gestão traz à tona a primeira
consequência, que é a falta
crônica de verbas, ocasio-
nando inflação e a parada da
economia por falta de inves-
timentos no País e, com isso,
a recessão.

Na próxima quinta-feira
(19), no Auditório da Uni-
versidade de Sorocaba –
Uniso, Bloco F, situado na
Rodovia Raposo Tavares,
quilômetro 92,5, será proce-
dida a constituição do Obser-
vatório Social do Brasil –
OSB – Sorocaba.

Elias Magurno, empresá-
rio, integrante da comissão
organizadora do OSB – So-
rocaba, esclarece que o Ob-
servatório Social (OS) é um
espaço para o exercício da ci-
dadania que deve ser demo-
crático e apartidário e reu-
nir o maior número possível
de entidades representativas
da sociedade civil com o ob-
jetivo de contribuir para a
melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é
integrado por cidadãos bra-
sileiros que transformaram o
seu direito de se indignar em
atitude em favor da transpa-
rência e da qualidade da apli-
cação dos recursos públicos.
Esses cidadãos são empresá-
rios, profissionais, professo-
res, estudantes, funcionários
públicos e todos os que, vo-
luntariamente, entregam-se à
causa da justiça social.

SEU FUNCIONAMEN-
TO - O OSB atua como pes-
soa jurídica em forma de as-
sociação, organizados em
rede visando assegurar a dis-

Observatório Social do Brasil – Sorocaba:
o cidadão de olho no dinheiro público

seminação de uma metodolo-
gia padronizada para a atua-
ção dos observadores sociais,
promovendo a capacitação e
oferecendo suporte técnico
primando por fazer uso da
metodologia de monitora-
mento das compras públicas
em nível municipal, desde a
publicação do edital de lici-
tação até o acompanhamento
da entrega do produto ou ser-
viço; de modo a agir preven-
tivamente no controle social
dos gastos púbicos.

Atua também na educa-
ção fiscal; na inserção da mi-
cro e pequena empresa nos
processos licitatórios; na ela-
boração de indicadores de
Gestão Pública, prestando
contas à sociedade a cada
quatro meses.

Atualmente, a Rede OSB
está presente em mais de 96
cidades em 17 Estados bra-
sileiros. Em 2014, contando

com aproximadamente 2 mil
voluntários, estima-se que
sua contribuição resultou em
economia de R$ 1 bilhão para
os cofres públicos munici-
pais. Tão importante quanto
números é a criação de uma
nova cultura de participação
do cidadão de olho no di-
nheiro público, pois é da for-
ma que a sociedade estiver
organizada é que teremos
fluidez e excelente custo be-
nefício para as pessoas.

Para mais informações con-
tate o site do Observatório So-
cial do Brasil –
www.osbrasil.org.br; e-mail
para contato Sorocaba:
osb.sorocaba@gmail.com; tele-
fone (015) 9-9776-9998; Pagi-
na local no Face: observatorio
social do Brasil – Sorocaba (em
Constituição). Na segunda-fei-
ra foi constituído o Observató-
rio Social da cidade de São Pau-
lo, e na terça-feira o de Natal,
no Rio Grande do Norte.

Elias Magurno


