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Mutirão do Emprego vai às pessoas
Sebastião Misiara

Mesmo com as profun-
das transformações 
da tecnologia e eco-

nomia ocorridas na produção 
industrial e agrícola, em que 
as automatizações, os robôs e 
a valorização artificial da mer-
cadoria relativizaram o papel 
da mão de obra, o trabalho 
ainda representa a profunda 
identidade do cidadão, o meio 
de alcançar o reconhecimento 
social e o bem estar de sua fa-
mília.

Ter um bom emprego, que 
corresponda às suas qualifica-
ções, é o sonho de qualquer um 
que inicia sua carreira após vá-
rios anos de educação escolar, 
desde a educação básica até 
az formação profissional ou de 
um estágio em uma empresa.

Esse desejo deve fazer parte 
do imaginário de quem acredi-
ta nas suas habilidades e capa-
cidade como ser produtivo.

Todavia a corrida em busca 
de um bom emprego ou está-

gio, nem sempre tem o sopro 
da sorte, pois são grandes as 
dificuldades a começar pela 
concorrência.

Imaginemos, então, a vida 
das pessoas com deficiência 
que partem em busca do mer-
cado de trabalho. Enfrentam 
as mais terríveis dificuldades, 
dissabor, má vontade de gran-
de parte das empresas que di-
ficultam a Lei de Cotas, exata-
mente para não cumpri-la.

Por isso, o Governo do Es-
tado de São Paulo preocupado 
com a situação das pessoas 
com deficiência desemprega-
das, abriu várias oportunidades 
de aprendizagem com abertu-
ras especiais em várias secre-
tarias, notadamente a Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e a Secretaria de 
Emprego e Renda.

Essas pastas criaram am-
plas condições para que esse 
público, ainda fora do mercado, 
se capacite e ingresse no meio 
de produção.

Na 4ª Caravana da Inclu-
são, Acessibilidade e Cidada-

nia, promovida pela Secretaria 
comandada pela Dra. Linama-
ra Rizzo Battistella, o tema é 
abrangente, discutido e debati-
do. Enquanto isso, a Secretaria 
comandada por Carlos Ortiz, 
através do PADEF não só fala 
sobre isso, como também criou 
o “Mutirão do Emprego”.

A responsável pelo PADEF, 
Marinalva Cruz movimenta as 
vésperas do seminário, os pos-
tos de atendimento da Secreta-
ria nas regiões visitadas e pede 
a relação de cargos existentes 
à espera de profissionais ha-
bilitados. De posse dessa rela-
ção, monta-se um espaço onde 
carteiras de trabalho, orienta-
ções, preenchimentos de vagas 
acontecem, colocando à dispo-

sição do contratante o possível 
contratado. 

Antes, como não conse-
guiam justificar a falta de can-
didatos para suas vagas mui-
to seletivas, empregadores 
afirmavam que o Benefício de 
Prestação Continuada (BCP) 
oferecido para as pessoas com 
deficiência e idosos, é o grande 
responsável pela falta de inte-
resse dos trabalhadores com 
deficiência pelas ofertas de va-
gas.

Hoje, com essa iniciativa 
governamental, cujo lema é “o 
bem estar das pessoas”, cada 
vez mais os argumentos contra 
o emprego para essas pessoas 
perdem força e a Lei de Cotas 
começa a fazer sentido. ■

“Considerando que a Uvesp vem desenvolvendo um 
bom trabalho em favor dos vereadores:

 Considerando que o 57º Congresso Estadual de Muni-
ciípios foi uma grande oportunidade para debatermos so-
bre a redistribuição da receita tributária nacional e reunir 
as principais reivindicações dos municípios”:

Considerando que em seu discurso de abertura o sr. 
Sebastião Misiara abordou de maneira brilhantíssima so-
bre a importância do vereador para o município, para a 
sociedade, ressaltando que os vereadores são eleitos pelo 
povo, são eles quem elaboram leis, fiscalizam ações do 
governo municipal, garantem que a máquina pública tra-
balhe, cobram ações que deixaram de ser feitas na cidade, 
trazem recursos para o município, e nem sempre são re-
conhecidos pelo seu trabalho perante o cenário político”.

Assinam os vereadores de Araçariguama Mauro Bonifácio, 
Altair Fernandes de Oliveira, Genivaldo Vidal dos Santos, José 

Aparecido Félix, José Fernandes da Costa, Leandro Amaro de An-
drade, Milton da Costa, Moacyr de Godoy Neto, Nadivan Ferreira 

Maia, Paulo Henrique Sanches e Rodrigo de Almeida Souza.”

“Cumprimento a Uvesp pelo trabalho de enaltecer 
o trabalho do vereador, líder político próximo 

das pessoas. Esse fato foi constatado no Congresso Esta-
dual de Municípios, onde o presidente da Uvesp lamentou 
que outras autoridades ao citar os presentes em eventos e 
solenidades se esquecem do vereador.”

Juliano Cesar
Vereador de Bebedouro

“Agradecemos em nome da Câmara Municipal o 
apoio da Uvesp aos trabalhos dessa edilidade, 

também em razão do elucidativo seminário com o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, pela primeira vez reali-
zado em Barretos.”

Leandro Anastácio
Presidente da Câmara de Barretos
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Com a proposta de unir 
forças em busca de 
uma melhor distribui-

ção de recursos, a Associação 
Paulista de Municípios (APM) 
idealizou o movimento SOS Mu-
nicípios. O 57º Congresso de 
Municípios de São Paulo, reali-
zado no início de abril, propor-
cionou o cenário ideal para o 
lançamento de uma cartilha que 
sintetiza as principais dificulda-
des apontadas pelos gestores 
municipais como as responsá-
veis por desequilibrar as contas 
públicas e minar planejamentos 
ao longo das últimas décadas. 

Na ocasião, o presidente da 
entidade, o deputado estadual 
Celso Giglio, incentivou os mu-
nicípios brasileiros a se enga-
jarem na busca do que chamou 
de ‘uma verdadeira reforma tri-
butária’. “Somente dessa forma 
as pessoas terão um serviço de 
saúde melhor, uma educação 
de qualidade, mais segurança 
para o povo”, explicou ele, du-
rante o evento, em Santos. 

Apelidados de os sete pe-
cados capitais, os problemas 
elencados na publicação abor-
dam essencialmente o aumen-
to das responsabilidades dos 
municípios a despeito da perda 
de receita em comparação com 
as esferas estaduais e federais 
e da menor participação do Go-
verno Federal e dos Estados nos 
gastos em áreas como saúde e 
educação. O documento cita 
como principais distúrbios ‘a 
irracionalidade da divisão de 
recursos, a injustiça na divisão 
de tarefas e o injustificável endi-
vidamento progressivo das pre-
feituras, em função dos juros 
cobrados pela União’. 

Na análise do economista e 
geógrafo François Bremaeker, 
da ONG Transparência Muni-
cipal, quando se passaram no-
vas atribuições aos municípios, 
deveriam ter sido repassados 
também os recursos corres-
pondentes. “Na prática os mu-
nicípios estão sobrecarregados 
e pagando um preço politica-
mente muito elevado diante da 
população, pois a maioria dos 
cidadãos não sabe o que é com-
petência de cada esfera, e por 
isto, quando alguma coisa fal-
ta, vai logo cobrar do prefeito, 
quando muitas vezes a respon-
sabilidade seria do governador 
ou do presidente”, ressalta Bre-
maeker. 

A proposta descrita na car-
tilha do SOS Municípios é dar 
força ao movimento municipa-
lista com ações planejadas, di-
rigidas, eficazes e constantes, 
valendo-se do poder das redes 
sociais para engajar não ape-
nas prefeitos e vereadores, mas 
sensibilizar a opinião pública e 
instruir a população a respeito 
do que vem acontecendo com 
as cidades. “Queremos todos os 
movimentos juntos no SOS Mu-
nicípios porque o nosso ideal é o 
mesmo: buscar melhores con-

dições para o cidadão, porque o 
município é o responsável pelo 
cotidiano das pessoas”, afirmou 
Giglio.

O presidente da APM, Celso 
Giglio, autor da proposta, tem 
histórico em sua atuação em 
favor dos municípios. Em 1995, 
então prefeito de Osasco, lan-
çou o movimento “União pelos 
Municípios”.

APOIO REGIONAL
O presidente da AMA – Asso-

ciação dos Municípios da Ara-
raquarense – Geninho Zulia-
ni, prefeito de Olímpia, apoia o 
movimento, posto que uma das 

CAMPANHA

suas principais propostas na 
eleição da AMA, que representa 
125 municípios da região riopre-
tense, foi a luta por um pacto fe-
derativo real, efetivo, que aten-
da os interesses municipalistas.

UVESP
O presidente da Uvesp, Se-

bastião Misiara, diz que sua luta 
municipalista de algumas déca-
das está ligada diretamente ao 
respeito que se deve dar ao mu-
nicípio, “que é onde se concen-
tra a realidade nacional”.

Lembrou o presidente da en-
tidade que a Enciclíca do Papa 
Pio XI já tratava do assunto em 
respeito ao “poder menor”. 
“Aquilo que puder ser feito por 
entidades menores (municí-
pios) não deve ser atribuído às 
entidades maiores” (estados e 
união).

Misiara diz que Celso Giglio 
é um paradigma na defesa do 
municipalismo e salienta que 
mais do que uma reforma tribu-
tária, “precisamos de uma re-
volução tributária e que no bojo 
dela se amplie o entendimento 
entre competência e equivalên-
cia”, conclui. ■

 Os sete pecados capitais que sufocam os municípios*
- Receitas absolutamente insuficientes
O Brasil arrecada cerca de 35% do Produto Interno Bruto (PIB), mas, desse montante, 
os municípios ficam com apenas 18%, enquanto Estados recebem 25% e a União 57%

- Perda de receitas, comparativamente a outras esferas de governo
De 1988 para 2010, a arrecadação dos municípios subiu de apenas 1,5% para 1,9%, 
enquanto Estados pularam de 7,7% para 9,5% e a União de 18,9% para 24% do PIB 

- Acúmulo de tarefas na saúde e na educação
Apesar de ficarem com apenas 18% das receitas públicas, os municípios arcam 
desproporcionalmente com 40% dos gastos com educação e 29% com saúde

- Aumento da responsabilidade na área de segurança pública
As atribuições da Guarda Municipal estão além da capacidade do poder local. Patrulhamento, 
atendimento de ocorrências, auxílio à Polícia Civil e ao público, fazem parte do escopo
- Os municípios assumem tarefas que são competência dos Estados e da União
Os municípios pagam R$ 19 bilhões em despesas, que por lei, são de responsabilidade estadual 
e federal, como: gastos com fóruns de justiça, juizados, bombeiros, polícia, entre outros

- A renegociação das dívidas com juros abusivos
Encargos financeiros cobrados dos municípios pela União chegam a 13% ao ano, enquanto 
empresas privadas conseguem empréstimos no BNDES com juros de 8% ao ano

- Falta de ação coletiva e eficaz
Apesar da maioria dos parlamentares se autoproclamarem municipalistas, poucos se engajam 
efetivamente na luta por um “novo pacto federativo”, que envolve alterações legislativas

*Os dados são da cartilha do Movimento SOS Municípios - 2013 

Movimento SOS Municípios 
é lançado em auxílio às cidades:
Redistribuição Tributaria´
Por: Carol Lombardi
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DIRETRIzES

Por: Juliana Franco

Brasil precisa de 130 mil bibliotecas

O Brasil é um país onde 
se lê pouco. A afirma-
ção, já conhecida, é 

confirmada por números. Se-
gundo dados de pesquisa rea-
lizada pelo Instituto Pró-Livro, 
55% dos brasileiros acima de 
seis anos podem ser considera-
dos leitores por terem afirmado 
que leram ao menos um livro 
em um trimestre – no universo 
do estudo, o percentual se re-
fere a aproximadamente 95 mi-
lhões de pessoas. Deste total, 
apenas um terço afirma realizar 
leitura de forma regular. 

Para a pedagoga Natália Vic-
torino, para o Brasil se tornar 
um país de leitores, é necessá-
rio à instalação de bibliotecas 
nas escolas – principalmente 
nas de ensinos infantil e fun-
damental. “O hábito tem que 
ser criado desde a infância. De 
acordo com dados do último 
Censo, o de 2011, apenas 10% 
das escolas de ensino infantil 
possuem bibliotecas. No geral, 

apenas um terço das institui-
ções de ensino possuem espa-
ço reservado para um acervo 
de livros”, revela. “A pesquisa 
Retrato da Leitura no Brasil 
mostra que o principal aces-
so dos estudantes entre 5 e 17 
anos aos livros ocorre por meio 
da biblioteca escolar. É preciso 
incentivá-las a levar os livros 
para a casa, eles precisam fa-
zer parte de sua rotina. Senão, 
como vamos formar um país de 
leitores?”, questiona.

Para cumprir a Lei 12.244, 
que estabelece a existência de 
pelo menos um livro por aluno 
em cada escola do país, tanto 
de redes públicas como priva-
das, é preciso construir 130 mil 
bibliotecas até 2020. Hoje, na 
rede pública, 27,5% das escolas 
têm biblioteca.

No Estado de São Paulo, 85% 
das escolas públicas não têm o 
espaço para os livros – o que 
representa 15.084 unidades. 
Para equipar todas as 113.269 

escolas públicas sem bibliote-
ca do país seria necessária a 
construção de 34 unidades por 
dia, segundo levantamento re-
alizado pelo movimento Todos 
Pela Educação, do Governo Fe-
deral.

Ainda segundo o levanta-
mento do Governo, de 2008 a 
2011, das 7.284 novas institui-
ções de ensino construídas, so-
mente 19,4% têm biblioteca. “A 
justificativa mais comum para 
o não cumprimento da lei é a 
falta de espaço físico. Existem 
ainda as escolas que precisa-
ram transformar a biblioteca 
em sala de aula para atender 
a demanda de alunos”, afirma 
Natália.

Para a educadora, as ações 
educacionais de ensejo à leitu-
ra devem ocorrer com o apoio 
não apenas da escola, mas 
também das famílias. “Para 
isso, é preciso introduzir o livro 
no cotidiano das crianças. Na 
educação infantil e nos primei-
ros anos do ensino fundamen-
tal é necessário que ocorram 
as rodas de leitura, é importan-
te contar histórias, disponibi-
lizar revistas em quadrinhos e 
também visitar bibliotecas pú-
blicas. Para aumentar a eficá-
cia das ações, os pais precisam 
incentivar”, explica.

A visita a bibliotecas dentro 
de um programa regular e mo-
nitorado, com orientações de 

uso e melhor aproveitamento 
do que se oferece e do espaço, 
visando os alunos e também 
pensada para ativar a leitura 
entre os familiares, é uma das 
melhores formas de promover 
o amor pelas letras.

“Para que a biblioteca cum-
pra a função de expandir o co-
nhecimento é preciso diver-
sificar o acervo e torná-la um 
ambiente de descobertas”, opi-
na Natália.

TAUBATÉ
Taubaté é detentora do título 

de “Capital Nacional da Lite-
ratura Infantil”, concedido pelo 
Congresso Nacional.  Além dis-
so, a cidade também é a capital 
universitária da pós-graduação 
na região do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da Manti-
queira. 

A nomeação, determinada 
pela Lei 12.388/11, deve-se ao 
fato de o escritor infanto-juve-
nil Monteiro Lobato ter nascido 
na cidade, (1882), destacando-
-se como um dos mais impor-
tantes escritores do século XX.

A casa onde o escritor nas-
ceu e viveu abriga atualmente 
o Museu Histórico, Folclórico 
e Pedagógico Monteiro Lobato, 
que recebe cerca de 10 mil vi-
sitantes/mês. Em abril, quando 
é realizada a Semana Monteiro 
Lobato, a cidade chega a rece-
ber mais de 30 mil turistas. ■
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MUNICIPALISMO

O Brasil é hoje um país 
que apresenta contras-
tes, não apenas no as-

pecto social, mas em diversos 
seguimentos. Com uma popu-
lação gigantesca de 190,7 mi-
lhões, é um dos maiores e mais 
populoso do mundo. O Brasil é 
dado como referência em mui-
tos aspectos como, por exem-
plo, o combate à pobreza e à 
desigualdade, mas tem índices 
medíocres, ocupando os últimos 
lugares das estatísticas, como 
na educação.

O desejo do cidadão brasi-
leiro é enxergar nos seus se-
melhantes a disseminação das 
práticas justas,  honestas, efi-
cazes, duradouras e, acima de 
tudo, humanas. “O poder da 

 O poder da InVESTIGAÇÃO
Por: Rael Pimenta

investigação é uma segurança 
necessária uma vez que o 
Ministério Público como 
instituição é o guardião 
da constituição, o fiscal do 

cumprimento da lei e titu-
lar da ação penal pública”, 

disse o jurista, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, vice-presi-

dente do conselho de adminis-
tração do Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE).

No artigo 127 diz que o Mi-
nistério Público é essencial à 

função jurisdicional, não 
quer dizer que não há 
processo jurisdicional 

sem que atue MP. Neste 
caso onde um locador resolve 
tirar seu inquilino do seu imóvel 
porque ele é idoso o MP intervir, 
acontece também com crianças 
e adolescentes ou com as liber-
dades públicas.  Além de atuar 
como defensor ou como fiscal 
da lei, em defesa do regime de-
mocrático e dos interesses so-
ciais e individuais indisponíveis.

Hoje o interesse social pode 
confundir com o interesse pú-
blico primário que é aquele 
que revela a presença de bens 
jurídicos, que interessam a to-
dos individualmente ou a todos 
coletivamente. É a tutela do 
meio ambiente, que todos têm 
o direito de respirar ar puro. O 
interesse social, não é de uma 

pessoa ou de outra, é de todos, 
justamente por ser de todos, 
não é de ninguém individual-
mente.

 “O MP defende os interesses 
sociais, mas também os indivi-
duais são indisponíveis, signi-
fica em uma só palavra, defen-
de o direito à vida. No artigo 1° 
da Constituição, descreve os 
fundamentos do nosso estado 
democrático de direito como 
a própria dignidade da pessoa 
humana”, relata o procurador 
geral de Justiça do Ministério 
Público.

O procurador geral com-
plementa, “o MP quando atua, 
às vezes desafia os interesses 
econômicos, políticos, ilícitos, é 
natural que algum poder mani-
feste contrariamente. Às vezes 
eles se juntam, ficando mais di-
fícil nossa atividade.”

É tradição no Brasil e em 
todo mundo a fase antecedente 
da investigação, que é chamado 
de inquérito policial, seja pres-
cindível e dispensável. Mas se 
alguém levar ao promotor de 
justiça todas as provas capazes 
de habitá-los ao oferecimen-
to imediato da denúncia, aí fica 
dispensável pedir o inquérito 
policial.

Classificar o inquérito po-
licial de prescindível significa 
dizer que a atividade da polícia 

judiciária é dispensável, mas 
não significa que a constituição 
declara exclusividade para a po-
lícia judiciária. Isso significa que 
os parlamentares podem inves-
tigar também.  Ministério Pú-
blico faz investigações há muito 
tempo, até mesmo na ditadura 
já existia o poder da investiga-
ção.

O Ministério é um defensor 
da cidadania e dos direitos indis-
pensáveis a vida. Fora do Brasil 
também são realizados inqué-
rito policial, como em Portugal, 
Alemanha, Itália entre outros. O 
lugar das carreiras policiais é 
dentro do poder Executivo, su-
jeitas à vinculação hierárquica, 
a disciplina e ao controle. É por 
isso que é necessário e indis-
pensável que conserve a capa-
cidade de investigação do Minis-
tério Público. ■

Os sucos de laranja COAF, está no ranking da bebida com expressivo crescimento no 
consumo em todo o país. Trata-se de um suco 100% natural, sem conservantes ou 
adoçantes, totalmente nutritivo.  Hoje os sucos COAF são encontrados nas prateleiras
de grandes redes de supermercados, além de estar presente na merenda escolar 
de milhares de crianças matriculadas em escolas públicas municipais do Brasil.

COAF BRASIL NOSSO NEGÓCIO É LARANJA

     Diretamente do campo são mais de vinte  opções de produtos higienizados,
descascados, embalados, total aproveitamento com economia e qualidade de vida

Conheça nossa cooperativa!

(17) 3343-7848 | 3345-4338

Participamos de licitações em todo o território Nacional

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 245 
               Centro – Bebedouro SP

     Diretamente do campo são mais de vinte  opções de produtos higienizados,
descascados, embalados, total aproveitamento com economia e qualidade de vida

www.coafbrasil.com.br
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Educação, oportunidade e assistência social.
Com isso, o CIEE ajuda a construir um Brasil mais justo.
Todos os meses, milhares de estagiários e aprendizes do CIEE utilizam parte de sua bolsa-auxílio para complementar a renda de 
suas famílias. É o CIEE contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, prestando assistência social às famílias  
e colaborando com o Governo em suas bem-sucedidas ações sociais.

Sede do CIEE: Rua Tabapuã, 540 • Itaim Bibi • São Paulo/SP • CEP 04533-001 • (11) 3046-8211 • www.ciee.org.br

No próximo dia 28 de 
abril, é comemorado 
o Dia da Educação, 

e, mais do que comemorar os 
avanços que foram obtidos nos 
últimos anos, é um momento de 
reflexão sobre os erros que ain-
da cometemos, com o altíssimo 
número de analfabetismo fun-
cional, e caminhos que devem 
ser tomados, não só para rever-
ter o quadro de falta de educa-
ção mínima, mas também para 
embutir nas crianças e jovens 
valores para a criação de um 
mundo sustentável.

Para os governos munici-
pais, também é um momento 
muito importante, pois, dentro 
da grade educacional, um tema 
que se tornou obrigatório para 
as escolas é a educação finan-
ceira, preparando as crianças e 
jovens para o mundo do consu-
mo, que se desenvolve, assusta-
doramente, entrando nos lares 
diariamente.

Exemplos de crianças con-

sumistas não faltam, basta 
passear em qualquer shopping 
center e verá cenas de crianças 
chorando e fazendo birra para 
que os pais comprem presen-
tes. Isso deve servir como um 
alerta para que os pais come-
cem, o quanto antes, a inserir 
educação financeira na vida de 
seus filhos. Os pais têm papel 
fundamental no significado que 
os filhos atribuem ao dinheiro 
e a forma como a família lida 
com os seus recursos financei-
ros pode influenciar a maneira 
como a criança irá administrar 
seus bens no futuro. 

Porém, além do papel dos 
pais, também há o papel obri-
gatório das escolas. É cada vez 
maior a preocupação de gover-
nos em vários países do mundo 
em tornar a população apta para 
tomar decisões de consumo de 
forma consciente e responsável. 
E por qual motivo não inserimos 
esse tema também em nossas 
escolas?

Ao mesmo tempo, cobra-
-se de escolas a formação de 
alunos-cidadãos, autônomos, 
com visão crítica e capazes de 
idealizar e realizar projetos in-
dividuais e coletivos, assimilan-
do, desde cedo, a importância 
do equilíbrio financeiro para o 
bem-estar individual e social. 

Um dos caminhos para as 
escolas municipais educarem 

financeiramente seus alunos 
é se basearem nos pilares da 
Metodologia DSOP de Educa-
ção Financeira – Diagnosticar, 
Sonhar, Orçar e Poupar. Isso se 
traduz em estimular crianças e 
jovens a identificarem seus so-
nhos de curto, médio e longo 
prazos; ensiná-los a investigar 
quanto custam os seus sonhos 
e, junto com os professores e 
pais – que devem saber a equa-
ção entre orçamento e gastos –, 
calcular quanto seria necessá-
rio reservar por semana, mês 
ou ano, seja da semanada, me-
sada ou do orçamento familiar, 
para que o sonho possa ser re-
alizado.

As crianças são muito ob-
servadoras e cedo começam 
a perceber que o dinheiro tem 
uma força. A partir da percep-
ção deste entendimento, que 
ocorre normalmente por volta 
dos três anos, já deve ter início o 
processo de educação financei-
ra. O antídoto para os possíveis 
efeitos nocivos do estímulo ao 
consumo é oferecer às crianças 
ensinamentos sobre decisões 
financeira e sobre os gastos, co-
locando os sonhos em primeiro 
lugar, mostrando, dessa forma, 
que é preciso ter objetivos, fazer 
escolhas e que nada é mágico, 
porém, tudo é possível, desde 
que o dinheiro seja usado com 
foco e sabedoria. 

Dessa forma, habitua-se a 
criança a acordos que não sig-
nificam negação, mas sim nego-
ciação. Ela perceberá que é pos-
sível ter, porém, nem sempre no 
momento em que se quer. Essa 
prática também tem reflexo em 
toda família, já que os filhos le-
vam o tema para as casas e os 
pais também aprendem a se 
reeducar financeiramente e 
deixam de ver o dinheiro – ou o 
poder de compra – como uma 
válvula de escape para suprir 
lacunas em outros aspectos da 
vida. ■

Por: Reinaldo Domingos

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Educa-
ção Financeira e Editora DSOP, é autor 
dos livros “Terapia Financeira”, “Livre-
se das Dívidas”, “Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo”, além da coleção didática 
de educação financeira para o Ensino 
Básico, adotada em diversas escolas.

DIA DA EDUCAÇÃO - Hora de pensar em 
educação financeira e consumo consciente
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MUNICÍPIO

O Prefeito, o Mandato e a Lei

O Prefeito exerce seu 
mandato com o obje-
tivo de melhor gerir o 

serviço público para, com qua-
lidade, atender às demandas 
da sociedade. Sua atividade, 
portanto, é de governança local. 
Cabe ao Prefeito, nessa condi-
ção, tomar decisões executivas 
que dialogam com o processo 
de planejamento, organização, 
coordenação e execução dos 
serviços e das políticas públi-
cas.

A percepção que o Prefeito 
deve ter, no contexto que ele 
atua, é que seus atos somente 
serão válidos e legítimos se pra-
ticados conforme a lei e não con-
forme a sua vontade. O silêncio 
da lei, na administração pública, 
proíbe o agir de governo. Por 
conseguinte, é fundamental, 
no início desse mandato, que o 
Prefeito solicite aos seus secre-
tários, cada qual na sua respec-
tiva pasta, a revisão das leis em 
vigor, tanto sob o ponto de vista 
da qualidade dos efeitos que es-
tão sendo produzidos, como sob 
a ótica da quantidade de leis.

Quanto à qualidade das leis 

em vigor, não são raros os muni-
cípios com leis defasadas, mui-
tas delas datadas das décadas 
de 1980 e 1990. Códigos tributá-
rios, códigos de obras, códigos 
de posturas, legislação ambien-
tal, regime jurídico do servidor 
público, plano de carreira do 
funcionalismo, legislação ur-
bana e plano diretor, para falar 
apenas de algumas das mais 
importantes leis municipais, em 
regra, são leis desatualizadas, 
desajustadas ao atual contexto 
e à atual realidade local. Basta 
lembrar: 99% (para não dizer to-
dos os prefeitos do Brasil), em 
janeiro deste ano, ergueram as 
mãos e agradeceram a Deus o 
fato de o incêndio, que aconte-
ceu em Santa Maria, na boate 
Kiss, não ter ocorrido em seu 
município, pois em matéria de 
posturas, obras e prevenção de 
incêndio, pouquíssimos muni-
cípios possuíam legislação mo-
derna, adaptada aos padrões 
atuais de engenharia, para dar 
suporte à concessão de alvarás 
e à eficaz e efetiva fiscalização.

A atualização das leis em vi-
gor, do ponto de vista da qua-
lidade de seus efeitos, é fun-
damental para a eficiência da 
governança local. Como melho-
rar o serviço público prestado 
na área da saúde, se a legisla-
ção não contempla modernos 
instrumentos de gestão na área 
da saúde? Como motivar o ser-
vidor público para que o mesmo 

se comprometa e alinhe os seus 
processos de trabalho às metas 
do novo plano de governo, se a 
legislação de pessoal permane-
ce a mesma desde o início dos 
anos 1990, inclusive com o mo-
delo de remuneração defasado 
e sem recepção de mecanismos 
de valorização

profissional? Como melhorar 
os índices da educação e os re-
sultados do sistema municipal 
de ensino se a legislação educa-
cional não está conectada com 
a Lei Nacional de Diretrizes e 
Bases da Educação? Como or-
ganizar a funcionalidade do go-
verno local se a Lei Orgânica do 
Município não está atualizada a 
partir das novas emendas cons-
titucionais? Como obter recur-
sos do governo federal, a título 
de transferências voluntárias, 
se a legislação local não está 
aparelhada para recepcionar os 
programas? Enfim, como ser 
um governo eficiente se as leis 
estão ineficientes?

Quanto à quantidade, o sis-
tema de leis local também deve 
ser revisado. Em muitos casos 
(muitos mesmos) o Prefeito e 
até mesmo a procuradoria jurí-
dica não conseguem ter a exata 
noção de quantas leis o municí-
pio possui, quais dessas leis es-
tão em vigor, quais dessas leis 
caíram em desuso, quais dessas 
leis foram tacitamente revoga-
das, quais dessas leis perde-
ram o objeto... Se o Prefeito só 

pode decidir e agir conforme a 
lei e ele não tem certeza sobre 
quais leis existem e quais estão 
em vigor, a risco de infringência 
às normas e de responsabiliza-
ção administrativa por prática 
de atos ilegais é enorme. E cabe 
lembrar: o desconhecimento da 
lei não pode ser usado como ar-
gumento de defesa.

Sim, o atual momento exige 
do Prefeito atenção às leis em 
vigor. Seja em razão da neces-
sidade de produzir governabi-
lidade com eficiência, seja em 
razão da profissionalização pú-
blica administração que se co-
loca sob sua responsabilidade, 
seja em razão da função social 
que norteia o exercício do seu 
mandato ou, por fim, seja para 
se sentir seguro quanto ao cum-
primento da lei. A respeito des-
se último motivo, é oportuno 
lembrar a dificuldade que mui-
tos ex-prefeitos estão tendo, no 
pós-mandato, em justificar ao 
Tribunal de Contas do Estado os 
porquês de alguns erros que re-
sultaram em descumprimento 
de normas de direito financeiro 
e administrativo. O momento de 
evitar essa indesejada herança 
é agora, quando o mandato está 
iniciando. ■

André Leandro Barbi de Souza
Advogado, Professor Especialis-

ta em Direito Político, Sócio-Diretor e 
Fundador do IGAM (www.igam.com.br) 
e Editor do Site Cidadania e Democracia 
(www.cidadaniaedemocracia.com.br)

Por: André Leandro Barbi de Souza*

COLUNA DO VEREADOR

Por: Mohamed Adi Neto*

* Mohamed Adi Neto
Advogado, sócio fundador do Escri-

tório Adi&Marchi Advogados Associa-
dos - www.adimarchi.com.br

PREVIDÊnCIA DOS 
VEREADORES
Algumas questões previ-

denciárias tiram o sono 
de quem está próximo 

da aposentadoria e causam pe-
sadelo nas pessoas que ainda 
não sabem como contribuir.

Todos os trabalhadores, em-
pregados ou não, principalmen-
te aqueles de cargo eletivo ou 
que trabalham no legislativo 
Municipal, Estadual, da União e 
do Distrito Federal não tem sido 
orientados como, com quanto, e 
de que forma contribuir.

Esta insegurança é justificá-
vel pela tormentosa legislação, 
mas causa enorme dano que 
culmina em benefícios previ-
denciários com valores despro-
porcionais em relação às contri-
buições efetuadas.

Contribuições previdenciá-
rias

A contribuição previdenciária 
decorre do exercício da ativida-
de profissional, devendo o segu-
rado contribuir para cada uma 
das atividades quando exercer 
mais de uma, respeitando-se o 
limite mínimo e máximo do va-
lor fixado anualmente para as 

contribuições.
O segurado é obrigado a 

contribuir para a Previdência 
Social, pouco importando a na-
tureza da sua filiação ao INSS 
(empregado, desempregado ou 
contribuinte individual).

A situação daqueles que pos-
suem ocupação decorrentes de 
cargo eletivo é ainda mais com-
plexa por que absorvem outras 
atividades antes de ocuparem 
esse cargo e ainda implementa-
rão novas contribuições quando 
deixá-los.  

Benefícios
Os benefícios são classifi-

cados como “programáveis” ou 
“de risco”.

Os benefícios programáveis 
são, por esta razão, os mais 
solicitados. São eles: a aposen-
tadoria por tempo de contribui-
ção, a aposentadoria especial e 
a aposentadoria por idade.

Cálculo do valor dos benefí-
cios

Todos os benefícios pagos 
pelo INSS, exceto o salário-fa-
mília e o salário-maternidade, 
são calculados com base no 
salário-de-benefício, que é a 

média dos salários-de-contri-
buição.

Salário-de-contribuição é o 
valor da remuneração sobre a 
qual incide a contribuição previ-
denciária, ou seja, o salário do 
empregado; os honorários do 
profissional liberal; o pró-labore 
dos sócios; etc.

Fator previdenciário
O fator previdenciário é sem-

pre aplicado no cálculo do valor 
da aposentadoria por tempo de 
contribuição, e apenas se bene-
ficiar o segurado, na aposenta-
doria por idade.

Por ele deduz-se que:
Quanto maior a idade do se-

gurado, menor será sua expec-
tativa de vida.  

Quanto menor for a expecta-
tiva de vida, maior será o valor 
do benefício.

Programe sua aposentadoria
O pretendente a um benefício 

previdenciário saudável deve se 
fazer algumas perguntas:

Qual é a sua situação previ-
denciária?

Tem certeza que todas suas 
contribuições estão contabiliza-
das junto ao Instituto de Previ-

dência?
Qual espécie de aposenta-

doria será mais vantajosa, le-
vando-se em consideração seu 
tempo de serviço, o valor das 
suas contribuições, sua idade e 
a expectativa de vida?

Preciso aumentar ou dimi-
nuir as contribuições?

Que dia, mês e ano é o mais 
adequado para aposentar?

Caso não saiba responder 
pelo menos uma destas per-
guntas, você necessita urgente-
mente de um diagnóstico previ-
denciário. ■
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ESTATÍSTICAS

O papel do TRIBUnAL DE COnTAS 
no cumprimento do Estatuto das 
Micro e Pequenas empresas
A livre iniciativa é um dos 

fundamentos da Re-
pública Federativa do 

Brasil, previsto na Constituição 
Federal de 1988 em seu art. 1º, 
inc. IV e, para melhor concre-
tizá-lo, o constituinte estabe-
leceu como um dos princípios 
gerais da atividade econômica 
o tratamento favorecido para 
microempresas e empresas de 
pequeno porte (art. 170, IX), de 
modo que lhes fosse garantido 
tratamento jurídico diferencia-
do, objetivando implementar a 
sustentabilidade e o desenvol-
vimento.

Embora possa haver críticas 
a respeito dessa diferenciação, 
em face de uma eventual afron-
ta ao princípio da isonomia, o 
que acontece é exatamente o 
oposto, ou seja, evitam-se injus-
tiças que podem ser cometidas 
no tratamento igual a desiguais 
ao colocar no mesmo patamar 
as empresas de maior porte e 
as micro e pequenas empresas.

Considerando que um dos 
objetivos fundamentais do país 
é o desenvolvimento nacional e 
que, para tanto, a “União poderá 
articular sua ação em um mes-
mo complexo geoeconômico e 
social, visando a seu desenvol-
vimento e à redução das desi-
gualdades regionais” (art. 43, 
CF), conclui-se que as normas 
constitucionais aqui aplicáveis 
não podem ser interpretadas 
apenas pela sua literalidade, 
mas de maneira sistêmica.

Nesse diapasão, em 14/12/06 
foi editada a Lei Complementar 
nº 123, que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte. 
Dentre outros aspectos, esta lei 
aborda, no Capítulo V, a questão 
das aquisições públicas, confe-
rindo atenção especial às micro 
e pequenas empresas por meio 
de regras diferenciadas em re-
lação ao restante do mercado.

Um dos benefícios refere-
-se à possibilidade do licitante, 
caso esteja enquadrado como 
microempresa ou empresa de 
pequeno porte, apresentar a 
comprovação de sua regulari-
dade fiscal após dois dias úteis 
da declaração de que foi o ven-
cedor do certame, prazo esse 
prorrogável por igual período 
(art. 42 e 43).

Outro privilégio é a ideia do 
empate ficto, em que a micro 
ou pequena empresa que apre-
sentar proposta igual ou até 
10% superior à melhor oferta, 
desde que esta não seja de ou-
tra licitante nas mesmas condi-
ções, terá o direito de oferecer 
outra proposta com valor infe-
rior àquele e contratar com a 
administração. Na modalidade 
pregão o percentual adotado é 

limitado a 5% (art. 44 e 45). 
As duas regras mencionadas 

são autoaplicáveis e já fazem 
parte da grande maioria dos 
editais de licitação colocados à 
praça. Todavia, existem outras 
hipóteses de tratamento dife-
renciado que dependem de re-
gulamentação. Parte delas está 
prevista no art. 48 do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte.

São elas: a faculdade que a 
administração pública tem de 
instaurar certames direciona-
dos exclusivamente para micro 
e pequenas empresas nas con-
tratações cujos valores sejam 
de até R$ 80.000,00, exigir da 
licitante vencedora a subcon-
tratação de micro e pequenas 
empresas em percentual de até 
30% do total licitado ou, ainda, 
estabelecer cotas de até 25% do 
objeto para empresas de peque-
no porte nas licitações que ob-
jetivam adquirir bens e serviços 
de natureza divisível.

Outra regra é a possibilida-
de de limitar a licitação apenas 
para as micro e pequenas em-
presas sediadas na região do 
órgão licitante.

Nesse contexto, surge a dú-
vida sobre qual o respaldo legal 
que teria o ente federativo para 
normatizar o tratamento dife-
renciado voltado às ME e EPP.

Conforme mencionado no 
próprio art. 47 do Estatuto em 
comento, a promoção do desen-
volvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional 
pode ser buscada através do 
tratamento diferenciado e sim-
plificado para micro e pequenas 
empresas.

Desta feita, ainda que não 
haja previsão expressa na Lei 
Complementar nº 123/06, pare-
ce correta a faculdade do ente 
federativo de escolher, para 
contratar, apenas empresas de 
pequeno porte sediadas em sua 
região. Isto porque esta inter-
pretação do art. 47 daria maior 
efetividade à previsão constitu-
cional de que é preciso garantir 
o desenvolvimento nacional com 
ações voltadas à redução das 
desigualdades regionais.

Ademais, se a lei não contém 
palavras inúteis, conclui-se que 
é possível a pré-seleção dos for-
necedores de maneira regiona-
lizada, pois o inc. II do art. 49 do 
Estatuto prevê a inaplicabilidade 
das regras dispostas no art. 47 e 
48 nos casos em que não houver 
fornecedores enquadrados na 
condição de ME ou EPP sedia-
das local ou regionalmente, in-
ferindo-se, desta forma, que são 
aplicáveis nos demais casos.

Não obstante, é importante 
lembrar que há posições disso-
nantes quanto à validade dessas 
“restrições” de participantes. 

Como mencionado no início, 
advogam uns que essa distinção 
fere gravemente o princípio da 
isonomia e, por isso, o regra-
mento seria inconstitucional. Já 
outros defendem a norma por 
entender que representa a es-
sência do art. 43 da Constituição 
Federal, qual seja, alavancar o 
fornecedor de pequeno porte 
sediado no município ou no polo 
regional.

De qualquer sorte, não é di-
fícil de imaginar que o assunto 
possivelmente será apreciado 
pelo Supremo Tribunal Federal, 
oportunidade em que se sabe-
rá com quem está a razão. Em 
princípio, e com todas as vênias 
devidas, parece de razoável lógi-
ca a limitação de participantes. 

Partindo da premissa de que 
é válida a norma, como, então, 
as Cortes poderiam contribuir 
para a efetividade do menciona-
do estatuto e ver cumprida a sua 
verdadeira finalidade?

O § 1º do art. 77 da Lei Fe-
deral nº 123/06 prevê que “os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão editar, em 1 
(um) ano, as leis e demais atos 
necessários para assegurar o 
pronto e imediato tratamento 
jurídico diferenciado, simplifica-
do e favorecido às microempre-
sas e às empresas de pequeno 
porte”, pelo que os Tribunais de 
Contas, como órgãos fiscaliza-
dores, podem cobrar essa provi-
dência legalmente imposta.

Mas os desafios não se res-
tringem apenas na discussão 
sobre as regras do Estatuto se-
rem ou não constitucionais ou 
se os Tribunais de Contas con-
seguirão cobrar a sua execução. 

Nota-se que “facilidades” fo-
ram criadas para que as micro e 
pequenas empresas pudessem 
contratar com o poder público. 
Nesse cenário, surge outra dú-
vida: como evitar que grandes 
fornecedoras ou prestadoras de 
serviços “criem” suas próprias 
microempresas ou empresas de 
pequeno porte com a finalidade 
de disputar a fatia do mercado 
voltada para esse segmento?

Se houver a elaboração de 
normas prevendo a restrição 
de participação nos certames 
apenas às micro e pequenas 
empresas, nos termos previsto 
nos inc. I ao III, do art. 48, da Lei 
Complementar nº 123/06, com 
imposição, ainda, de que sejam 
sediadas na região do órgão li-
citante, haverá o desestímulo à 
criação de empresas de peque-
no porte apenas com o propósi-
to de fornecer para administra-
ção pública. 

Essa providência reduzirá, 
consideravelmente, a fatia do 
mercado que essas empresas 
“artificialmente” criadas conse-
guiriam atingir e também por-

que a sua manutenção, apenas 
para esse fim, não parece ser a 
melhor estratégia de mercado.

Por outro lado, ainda que 
empresas de pequeno porte 
sejam constituídas em algu-
mas regiões visando abarcar as 
aquisições públicas que serão 
realizadas, acabará, certamen-
te, atingido o objetivo maior da 
lei, que é o desenvolvimento 
regional e local, tendo em vista 
que as empresas contratarão 
a mão de obra regional e reco-
lherão tributos ao município em 
que estiverem sediadas.

De qualquer maneira, o que 
se verá, ao final, é o reinvesti-
mento das riquezas geradas na 
própria região de origem, tra-
zendo benefícios à população e 
contribuindo no desenvolvimen-
to local, alavancando as vendas 
e a produtividade das pequenas 
empresas, gerando um ciclo vir-
tuoso para a localidade, em be-
nefício de toda sociedade.

Não obstante, é importante 
ressaltar que o tratamento di-
ferenciado seja previsto no ins-
trumento convocatório e não 
represente desvantagem para 
Administração ou traga prejuí-
zos ao objeto contratual.

Por fim, cabe um alerta. Con-
siste na necessidade de que os 
diversos setores da fiscalização, 
em suas correspondentes com-
petências, verifiquem a legali-
dade e regularidade das micro e 
pequenas empresas “artificiais” 
criadas, exclusivamente, para 
participar do mercado reserva-
do, situações que parecem estar 
se avolumando ao longo dos úl-
timos anos.

É cediço que essa não é uma 
competência do controle exter-
no exercido pelos Tribunais de 
Contas, mas certamente, atra-
vés de ações conjuntas, meios 
serão encontrados para colabo-
rar com a fiscalização.

Por oportuno, registre-se 
que essas considerações, evi-
dentemente, são pessoais e não 
representam qualquer vincula-
ção ao entendimento do Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo. ■

Por: Sergio Satoshi Otsuki*

* Sergio Satoshi Otsuki
Agente da Fiscalização Financeira 

do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo na assessoria da Secretaria-Di-
retoria Geral e instrutor da Escola de 
Contas Públicas do TCE-SP.
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Em parceria com a 
Uvesp, Tribunal de 
Contas do Estado, em 

sua função pedagógica, vai a 
Barretos, na Câmara Muni-
cipal e reúne 150 vereadores 
da cidade e região, além de 
oito prefeitos municipais para 
orientações e respostas às dú-
vidas dos agentes públicos.

A comitiva, liderada pelo 
diretor geral do TCE, Sérgio 
Rossi, destacou os gastos obri-
gatórios dos prefeitos com edu-
cação e saúde, principalmente. 
Rossi lembrou que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal deve 
ser cumprida integralmente. 

Aos presidentes de câmaras 
destacou, com ênfase, a razo-
abilidade nas contratações de 
cargos em comissão e nas de-
signações de vereadores para 
viagens em caráter de trabalho 
e participação em congressos e 
seminários. “É possível, como 
também deve, o vereador bus-
car formas de capacitação, mas 
sempre com ampla publicidade 
e austeridade nos gastos”, dis-
se o diretor geral, considerado 
pelos vereadores  como um dos 
principais palestrantes da atu-
alidade, pela precisão, trans-
parência e clareza em suas co-
locações. ■ Vereadores e prefeitos das regiões de Barretos, Rio Preto e Ribeirão Preto 

participaram do seminário da Uvesp e do Tribunal de Contas.

No seminário, a Uvesp deu posse a: Na ordem 
iniciando  da esquerda, Luiz Humberto Sarti 
(Kapetinha), Gianpaulo Baptista, Marcos Nena, 
presidente da Câmara de Cotia, Edson Fermiano, 
ex-presidente da Câmara de São Carlos, 
João Balduino, vereador de Promissão, 
Rosalva Loretto, vereadora de Rincão, e 
Guto Zanetti, vereador e Secretário Municipal 
de Cultura de Olímpia,  Diretores e 
conselheiros da Uvesp que receberam o 
certificado das mãos do prof. Sérgio Rossi.

O prefeito Guilherme Ávila 
participou do seminário da Uvesp 
e Tribunal de Contas e recebeu 
certificado de Sérgio Rossi.

A mesa que abriu 
o seminário, 
Sebastião 
Misiara, Sérgio 
Rossi, Vereador 
Kapetinha (1º 
secretário da 
Câmara), 
Alexandre 
Carsola, do 
Tribunal de Contas 
do Estado e 
Renato Sellitto, 
diretor da unidade 
de Rio Preto do 
Tribunal.

Vereador Ildo Soares, de Brodowski e o 
diretor de eventos da Uvesp, Luis Mário 
Machado, durante o seminário.

Prefeito de Tabatinga, em exercício Rafael Bus-
chiero, Sérgio Rossi e Sebastião Misiara, durante 
evento. O prefeito quer reunir os vereadores da 
região para seminário da Uvesp.

Juninho Leite, 
Kapetinha 
(diretor da 
Uvesp), Paula 
Lemos, 
vereadores 
de Barretos 
com Enilson 
da Silva, do 
posto local da 
Secretaria de 
Emprego e 
Renda.

Delegação de Urupês, com os vereadores Marcos 
Forim e Janete Pereira .

Legenda da esquerda para 
a direita: Delegada Gláucia, 
vereadora de Barretos; 
Otávio Alves Garcia, advo-
gado criminalista,
vereador de Barretos;
Antonio da Costa Filho, 
vereador de Monte Azul 
Paulista;
Valentim Pinheiro, vereador 
de Rincão;
Carlão do Basquete,
vereador de Barretos.
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Maria Elizabeth 
da Costa, 
coordenadora da 
CGBE da 
secretaria de 
Educação do 
Estado, 
importante 
parceira da 4ª 
Caravana.

EVENTOS

Fernando Galvão, prefeito 
municipal de Bebedouro, 
emocionou-se ao se di-

rigir a mais de 500 pessoas, entre 
autoridades, servidores públicos, 
educadores, sociedade civil e pes-
soas com deficiência na primeira 
etapa da “4ª Caravana da Inclusão, 
Acessibilidade e Cidadania”, reali-
zada no dia 22 de março, promovi-
do pela Secretaria dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

O primeiro seminário deu o tom 
do que será este ano a série de 10 
eventos nas regiões administra-
tivas do estado. “A deficiência é 
só um detalhe. A vida é que é im-
portante”, disse a deputada Célia 
Leão, que participou da mesa ao 
lado do deputado Rafael Silva.

O atleta Odair Ferreira dos San-
tos, deficiente visual e integrante 
do Time São Paulo, conclamou a 
todos para que não façam de sua 
deficiência um motivo de deixar de 
lutar. “Precisei perder a visão para 

encontrar forças e me destacar no 
esporte”.

A presença do atleta faz parte 
da meta do projeto Time São Paulo 
que é apoiar clubes esportivos pa-
ralímpicos nos municípios. A meta 
do governador Geraldo Alckmin é 
fomentar essa prática esportiva 
nos municípios paulistas.

Participaram da abertura sole-
ne, com a presença da guarda de 
honra formada por atiradores do 
Tiro de Guerra, o prefeito Fernando 
Galvão, vice-prefeito, Dr. Romulo 
Cesar Camelion, Juliano Cesar (di-
retor da Uvesp e representante da 
Câmara Municipal), deputado fede-
ral Marco Ubiali, Marco Pellegrini, 
secretário adjunto da secretaria 
dos direitos da pessoa com defi-
ciência, Carlos Ortiz secretário da 
Secretaria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho, Sebastião 
Misiara, presidente da Uvesp, pro-
fessora Maria Elizabeth da Costa, 
coordenadora da CGBE da Secreta-

BEBEDOURO - MOTIVAÇÃO  
E CAPACITAÇÃO EM 

ACESSIBILIDADE
ria Estadual da Educação, Dr. Flá-
vio Correa de Toledo, representan-
te do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, Onivaldo Cunha Ju-
nior, presidente do Conselho Muni-
cipal para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência, Leandro Cardoso, re-
presentante do Conselho estadual 
da Pessoa com Deficiência, Odair 
Santos, campeão paralímpico de 
atletismo, Carlos cruz, diretor da 
Associação Paulista de Municípios.

O deputado federal Marco Ubia-
li, presidente da Federação das 
APAES do Estado de São Paulo, 
confirmou sua presença em to-
das as caravanas. “Quero unir-me 
a essa causa, pois lutando juntos 
atingiremos nosso objetivo”.

O secretário Carlos Ortiz lem-
brou que esse ano foi destacado 
pela 22ª Cúpula Iberoamericana, 
como Ano Iberamericano para In-
clusão das pessoas com deficiên-
cia no Mercado de Trabalho, vem 
somar-se aos parceiros dessa im-

portante caravana “cujos frutos já 
sentimos em todo o nosso estado”.

A manifestação do secretário 
Ortiz representa não só a presen-
ça do PADEF, que é o programa de 
apoio ao emprego, mas o “Mutirão 
do Trabalho”, que disponibiliza, 
durante o seminário, carteiras de 
trabalho, cadastro para vagas de 
emprego e encaminhamento para 
processo seletivo.

O desfile de modas inclusivo, a 
presença de Denise Daniela, Rai-
nha da Laranja de Bebedouro 2012, 
deficiente auditiva, e demonstra-
ção de sapateado por pessoas defi-
cientes mostraram que a inclusão 
é possível.

O secretário Marco Pellegrini 
emocionado disse que a caravana 
começa com o indicativo de que a 
sociedade civil e as autoridades 
municipais estão juntas no proces-
so de inclusão e de respeito aos 
direitos das pessoas com deficiên-
cia. ■

Representantes de 36 municípios participaram do seminário em 
Bebedouro, que abriu a 4ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania.

Júlio Lopes, vereador de Rio Claro; Deputado federal Ubiali, pre-
sidente das Apaes; Marco Pellegrini, secretário adjunto de Estado 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Carlos Ortiz, Secretá-
rio de Emprego e Renda e Sebastião Misiara.

Advogado Mohamed Adi Neto, Vereador Thal-
les de Almeida (Barretos) e Antonio Sebastião 
Mendonça, diretor do  Banco do Povo.

Beto Puttini, presidente da Câmara de Olímpia, 
Carlos Ortiz, Paulo Marcondes, secretário de 

governo de Olímpia e  Antonio  Mendonça.

Mesa de abertura, Juliano Cesar, Carlos Cruz, Dr Romulo Camelion, Flávio Toledo 
Jr, Carlos Ortiz, Fernando Galvão, Misiara, Marco Pellegrini, Deputado Ubiali,
Deputada Célia Leão, Antonio Sebastião Mendonça, Odair Ferreira dos Santos, e
Onivaldo Cunha Júnior.

Vereador Juliano Cesar de Bebedouro é empossado 
diretor regional da Uvesp e recebe o certificado pelo 
Secretário de Emprego e Renda do Governo Paulista,
                     Carlos Ortiz.

Rainha da Feccib, Denise Daniela, é 
deficiente auditiva e comemorou o 
resultado da Caravana em Bebedouro, 
ao lado do técnico do Tribunal de 
Contas do Estado, Paulo Sugiura.

Trabalho 
dos alunos 

da APAE no 
evento que 

recebeu 
homenagem 
(foto 355) da 

Federação 
das Apaes, 

presidida 
pelo 

deputado 
Marco Ubiali.Flávio Correa de 

Toledo, 
especialista do 
Tribunal de 
Contas, elogiou a 
Caravana e 
cumprimentou 
organizadores e 
participantes. O 
TCE vai  orientar 
prefeitos e 
vereadores para 
investimentos em 
acessibilidade.

Marco Pellegrini 
é entrevistado e 

demonstra o 
espetáculo de 

superação que é 
sua vida. Observado 

pelo ex-vereador 
Ronilson Silva, de 
Teodoro Sampaio. 

Desfile de moda 
inclusiva, comandada 
por Daniela Auler, da 
Secretaria dos 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência, dá 
o tom emocional ao 
evento.
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Juliano 
César e 
Paulo 
Henrique 
(empossado), 
vereadores 
de 
Bebedouro.

TRInTA E nOVE CIDADES 
REPRESEnTADAS  
nA CARAVAnA EM

VOTUPORAnGA
A educação inclusiva foi 

um dos temas do semi-
nário da “4ª Caravana 

da Inclusão, Acessibilidade e Ci-
dadania”, realizado em Votupo-
ranga no último dia 11 de abril. 
Trinta e oito municípios repre-
sentados esquentaram os deba-
tes e organizaram uma pauta de 
reivindicações.

Américo de Campos, Andra-
dina, Barretos, Bebedouro, Coli-
na, Cosmorama, Dois Córregos, 
Estrela D’Oeste, Fernandópolis, 
Franca, General Salgado, Gua-
piaçú, Guaraçaí, Guarulhos, 
Ibirá, Jales, José Bonifácio, Me-
ridiana, Monções, Nhandeara, 
Nova Castilho, Nova Luzitânia, 
Olímpia, Ouroeste, Paranapoã, 
Paulo de Faria, Pontes Ges-
tal, Riolândia, Santa Fé do Sul, 
Santa Rita D’Oeste, São João do 
Iracema, São José do Rio Pre-
to, São Paulo, Tanabi, Turiúba, 
Ubarana, Valentim Gentil e Vo-
tuporanga.

A Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência foi re-
presentada na Caravana pelo 
assessor em paradesporto Va-

nilton  Senatore, que destacou 
a importância de se investir no 
paradesporto em cada municí-
pio paulista.

A campeã na modalidade de 
remo do time São Paulo Pa-
ralímpico, Cláudia Cícero dos 
Santos, participou do evento e 
demonstrou sua capacidade de 
superação.

A Federação das Apaes foi 
representada pela Sra. Luiza 
Pinto Coelho, que também re-
presentou o deputado Ubiali.

O prefeito Júnior Marão e a 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade demonstraram, 
na realização do evento, que a 
meta de inclusão é absoluta-
mente prioritária em sua admi-
nistração.

Vereadores de Votuporanga 
prestigiaram o evento: Eliezer  
Casali (presidente), Edilson Pe-
reira Batista, Jura, André Fi-
gueiredo, Osmair Ferrari, Dou-
glas Lisboa, Vilmar Ferreira da 
Silva, Waldecyr Bortolotti, Wal-
ter José dos Santos e Osvaldo 
de Carvalho, participaram dos 
debates. ■

Agentes públicos, sociedade civil e pessoas com deficiência de 39 municípios 
participaram da Caravana em Votuporanga.

Mesa solene: Carlos Cruz, diretor da APM, Luiza Pinto Coelho representando as APAEs, 
Paulo César da Silva Neves, diretor da unidade de Fernandópolis do Tribunal de Contas 
do Estado, Sebastião Misiara, vice-prefeito Waldeyr Bortolotti,  Juliana Marão, presidente 
do Fundo Social, prefeito Júnior Marão, presidente da Câmara, Eliezer Casali, Vanilton 
Senatore, Emerson Pereira, Secretário Municipal dos Direitos Humanos de Votuporanga, 
Anoel Júnior Magri, presidente do Conselho Municipal de Votuporanga e  Cláudia Cícero 
dos Santos.

Mutirão do Em-
prego cadastrou 
candidatos à vaga 
nas empresas de  
Votuporanga, emitiu 
carteira profissional 
e orientou pessoas 
com deficiência, 
sob  o comando de 
Nalva Cruz.

Júnior Marão: 
“Votuporanga está 
sensibilizada com 
a realização da 
Caravana. Sempre 
iremos priorizar a 
inclusão. Agrade-
ço o Governo do 
Estado por sermos 
sede desse impor-
tante evento.

Paulo Paulera, presidente da Câmara de Rio Preto recebe o certificado 
de diretor empossado na Uvesp, de Carlos Cruz e Paulo César do TCE.

Daniela Auler comanda com dedicação o 
desfile de moda inclusiva.

Representantes da APAE participaram do show 
com o tema “Brincadeira de Criança”.

Juliana  Castrequini  Marão, Vanilton Senato-
re, Leidnéia e Ana Santos, de Santa Fé do Sul.

Show “O Rei Leão”

Vereadores Valdeci 
Pinheiro e João 
Pereira com o ad-
vogado Gianpaulo 
Batista, sanando 
dúvidas na legisla-
ção municipal de 
apoio às pessoas 
com deficiência.

Sonia 
Beolchi, de 
Ibirá é 
diretora da 
Uvesp, 
cumprimentada 
pelo advogado 
Gianpaulo
Baptista
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AMBIENTAL MS – Sustentabilidade, Projetos e Equipamentos 
www.ambientalms.com.br 

atendimento@ambientalms.com.br
Tel: (11) 3621-4333

Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

TRAnSPARÊnCIA, 
Portal da Cidadania

A permanente cami-
nhada da sociedade 
no rumo do fortaleci-

mento da cidadania e da demo-
cracia exige profundas mudan-
ças do poder público no Brasil, 
ainda impregnado por corpora-
tivismos, segredos, tratativas 
escusas, desvios de recursos e 
outras conhecidas mazelas que 
não cessam de aflorar e acen-
der a chama da indignação em 
todos quantos cultivem o senso 
moral e o espírito republicano.

Urge adotar todas as provi-
dências capazes de contribuir 
para o adequado aproveita-
mento do dinheiro público, a 
evitar desperdícios, afastar o 
malfeito e prevenir a corrup-
ção. Nesse sentido, relevantes 
normas procuram robustecer o 
Estado Democrático de Direito 
instalado pela Constituição de 
1988, valorizando a responsa-
bilidade na gestão governa-
mental, exigindo ficha limpa 
nas eleições e no serviço es-
tatal, punindo a improbidade 
administrativa, facilitando o 
acesso à informação e promo-
vendo a transparência.

 A transparência, em es-
pecial, revela-se claramente 
como eficaz maneira de au-
mentar o controle da Adminis-
tração e traduz-se em modo 
prático para explicitar a res-
ponsabilidade dos agentes 
públicos, viabilizando ampla 
prestação de contas quanto ao 
uso dos recursos arrecadados 
pela tributação e possibilitando 
ao cidadão participar e acom-
panhar a dinâmica das institui-
ções a serviço da coletividade.

Novo nome do princípio 
da publicidade, assegurado 
pelo artigo 37 da Constituição 
como regente do setor públi-
co, a transparência incentiva o 
respeito à legalidade, permite 
monitorar a impessoalidade 
dos atos administrativos, am-
plia a percepção da moralidade 
e prestigia a eficiência ao dar 
visibilidade também às boas 
práticas e aos importantes 
resultados atingidos pelos ór-
gãos governamentais, contri-
buindo para sua legitimação e 
credibilidade.

Valer-se, portanto, da tec-
nologia para propiciar maior 
transparência é medida im-
prescindível à boa governan-
ça, comprovada pelo crescente 
uso da internet.

Nos dias atuais, manter Por-
tal da Transparência acessível 
pela rede mundial de compu-
tadores é, inclusive, obrigação 
legal: a Lei Complementar nº 
131/2009 assim determinou 
para a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios 
com mais de cem mil habitan-
tes desde maio de 2010, para 
os Municípios que tenham en-
tre cinquenta mil e cem mil ha-
bitantes desde maio de 2011 e, 
para os Municípios que tenham 
até cinquenta mil habitantes, a 
partir de maio de 2013.

Assim, os 522 Municípios 
paulistas com menos de cin-
quenta mil habitantes, se não 
publicarem, até o final do mês 
de maio, suas receitas e despe-
sas na internet, ficarão impedi-
dos de receber transferências 
voluntárias de recursos públi-
cos. Segundo recente pesquisa 
da Fundação Seade, a maior 
parte destas cidades ainda não 
satisfaz a exigência exposta.

A fim de fomentar a trans-
parência e colaborar com os 
Municípios nesta tarefa de in-
teresse geral, foi formulado o 
programa Transparência Pau-
lista, fruto de trabalho conjun-
to das Secretarias Estaduais 
da Casa Civil, Planejamento, 
Gestão e Fazenda, Correge-
doria Geral da Administração, 
Conselho da Transparência, 
Cepam, Seade, Prodesp e Fun-
dap, com o Tribunal de Contas 
do Estado, iniciativa que pro-
piciará a cada cidade ter seu 
Portal da Transparência Mu-
nicipal, já com os valores dos 
repasses estaduais, acesso a 
informação, links e campos 
próprios para a publicação dos 
salários do funcionalismo, das 
licitações e dos contratos, den-
tre outras funcionalidades, nos 
moldes do Portal da Transpa-
rência Estadual (www.transpa-
rencia.sp.gov.br), recentemen-
te avaliado com a maior nota 
do país pela entidade Contas 
Abertas, sediada em Brasília.

Conforme avança a trans-
parência, aumenta a sujeição 
à incidência da luz e se esva-
em as penumbras tão propícias 
às ações furtivas, reduzindo-
-se as sombras acobertadoras 
de tudo o que, exposto, não se 
sustenta. Para o bem do inte-
resse público e da ética.

E cada cidade paulista pode-
rá ter, além do tradicional pór-
tico de boas-vindas no acesso 
da rodovia, também o portal 
virtual de boas-vindas à cida-
dania ativa.. ■

Por: Gustavo Ungaro*

* Gustavo Ungaro
Bacharel e Mestre em Direito pela 

USP – Largo São Francisco, Advogado 
licenciado, é o Presidente da Correge-
doria Geral da Administração do Estado 
de São Paulo. Autor de “Responsabi-
lidade do Estado e Direitos Humanos” 
(editora Saraiva).
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Fui eleito Presidente da Câmara e agora?

No mês passado escre-
vi aos leitores sobre a 
vereança, ou seja, so-

bre como deve ser a conduta, o 
dia a dia de um vereador. Obvia-
mente não comentei tudo o que 
poderia ou deveria, mas serviu 
para um pequeno alerta, pois 
creio que o vereador, detentor 
do cargo publico mais impor-
tante do país, precisa honrar 
seu mandato e marcar sua pas-
sagem pela Câmara Municipal.

O mesmo se aplica ao que, 
em segunda eleição, tornou-se 
presidente da câmara. Aliás, já 
notou que se trata de uma se-
gunda eleição? Todos sabemos 
como é difícil ganhar uma elei-
ção, que dirá duas. Parabéns a 
você que venceu à duas eleições, 
você é de fato um guerreiro.

Bem, você está eleito e ago-
ra?

Existem alguns cuidados que 
todo presidente de câmara deve 
tomar durante seu mandato. 
Dentre eles quero destacar que 
o Presidente é o representante 
da Câmara externamente e o 

supervisor dos trabalhos e da 
sua administração da câmara 
A primeira parte que trata da 
representação é tranquila, mas 
administrar a Câmara Municipal 
requer entendimento de gestão.

Obviamente que em menor 
escala que uma prefeitura, o 
presidente também trata de ad-
ministrar um “órgão público” 
com o dinheiro do povo, deven-
do, portanto, além de bem ad-
ministrar, prestar contas dos 
investimentos e gastos da casa 
de leis.

Na atualidade, muitas são as 
observações que se deve levar 
em conta na administração, tais 
como, o limite à remuneração 
total dos vereadores, os limi-
tes com despesa total, a base 
de cálculo do repasse à câmara 
dos vereadores, a penalização 
pelo excesso de repasse à câ-
mara, o limite com a folha de 
pagamento, os limites com a 
remuneração do vereador, o 
limite com o subsídio do presi-
dente da câmara de vereadores, 
o reajustamento dos subsídios, 
os pagamentos de décimo ter-
ceiro salário, os gastos com 

sessões extraordinárias, com 
verbas de gabinete e com as 
retenções sobre a remuneração 
do vereador.

Há que se atentar ainda com 
os limites da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, acautelando-se 
na gestão quanto às despesas 
gerais de pessoal, devolução 
de numerários não utilizados, 
acumulação de cargos, transpa-
rência fiscal, licença do verea-
dor e despesas Impróprias.

Deve-se lembrar também 
que, neste ano em especial, a 
Câmara Municipal aprecia o 
Plano Plurianual - PPA, além da 
Lei de Diretrizes Orçamentária - 
LDO e a Lei Orçamentária Anual 
- LOA, apreciada e votada todos 
anos.

Segundo o Manual de Gestão 
Financeira da Câmara de Vere-
adores, elaborada pelo Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo, o “PPA é instrumento de 
médio prazo (04 anos), aprovado 
por lei de exclusiva iniciativa do 
Executivo. Caso a Lei Orgânica 
Municipal não enuncie prazos de 
tramitação legislativa do PPA, 
valem os ditos na Constituição 

ARTIGOS

Estadual (art. 174, § 9º, 1): Até 
15 de agosto do primeiro ano do 
mandato executivo: Prefeito en-
via projeto à Câmara dos Vere-
adores. Até o encerramento da 
sessão legislativa: Câmara dos 
Vereadores devolve o autógrafo 
para sanção do

Prefeito, donde se depreende 
que não pode o Legislativo rejei-
tar todo o projeto do Executivo”.

Enfim, muitas são as ações, 
direitos e deveres do presiden-
te da câmara, mas, como acima 
comentado, você que foi eleito 
presidente, marque sua passa-
gem pela presidência da câma-
ra como um vereador que fez 
pela câmara e pelo povo e não 
com notícias que mancham a 
imagem do legislativo (assun-
to da matéria do próximo mês). 
Cerque-se de toda assessoria 
que puder, estude, pesquise, 
pergunte, venha à nossa asso-
ciação e promova ações justas, 
e legais.

Até a próxima. ■

Por: Luiz Gonzaga Bertelli*

* Luiz Gonzaga Bertelli 
Presidente Executivo do Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), pre-
sidente  da Academia Paulista de Histó-
ria (APH) e vice-presidente da ACSP.

ESCREVER É FÁCIL
O poeta Pablo Neruda di-

zia que escrever é fácil. 
Você começa com uma 

letra maiúscula, termina com 
um ponto final e no meio coloca 
as ideias. Simples de fato para 
o grande escritor chinelo. O 
fato é que ninguém nasce com 
a habilidade de escrever. È uma 
habilidade que se adquire com 
o passar do tempo. Para isso, 
é necessário treino e bastante 
leitura. Em uma época compe-
titiva como a que vivemos, es-
crever bem é uma das aptidões 
mais exigidas para a avaliação 
de candidatos para concursos 
públicos, vestibulares, proces-
sos seletivos para estágio e tra-
balho. Quem tem o domínio da 
escrita já salta à frente daqueles 

que possuem mais dificuldades.
Para escrever bem, um dos 

pontos fundamentais é dominar 
a língua portuguesa. Ortogra-
fia e sintaxe combinadas com 
ideias claras e objetivas fazem 
uma equação perfeita para atin-
gir bons resultados. Exige-se, 
porém, que avaliadores bem 
preparados e comprometidos 
estejam do outro lado para dar 
a nota merecida ou selecionar o 
candidato mais apto.

Parece que não foi o caso das 
famosas redações do Enem, que 
se tornaram públicas recente-
mente. Numa delas um jovem 
estudante de medicina zombou 
da prova, colocando no meio da 
redação o hino do Palmeiras. 
Em outro caso, um estudante de 
engenharia civil despejou no pa-

pel uma receita de miojo – sim, 
aquele macarrãozinho instan-
tâneo que costuma ficar pronto 
em três minutos. E para espanto 
de todos, as avaliações tiveram 
notas bem razoáveis, diante da 
média geral.

Os exemplos acima devem 
ser levados em conta nas futu-
ras avaliações, porque o episó-
dio demonstrou a falta de cri-
térios na correção de uma das 
provas mais importantes do 
país, por mais que o Ministério 
da Educação tenha dito que o 
edital da prova foi seguido à ris-
ca, já que não prevê punições ao 
deboche dos alunos.

O medo que fica é que os 
estudantes, por causa de fatos 
como esse, resolvam não levar 
mais a sério uma disciplina fun-

damental como é a redação. Es-
peramos que esses sejam ape-
nas casos isolados, que sirvam 
de alertas, pois o instrumento 
da escrita ainda é um dos mais 
certeiros para se avaliar o po-
tencial dos jovens e fundamen-
tal para a vida profissional em 
praticamente todas as carrei-
ras. ■

Você tem muitas ra-
zões para desistir em 
diversos momentos, 

estas razões até podem ser fa-

cilmente justificadas, mas você 
deve ter uma única razão para 
nunca desistir em diversos mo-
mentos. Desistir é mais fácil e 
mais simples, não requer ne-
nhum esforço, nenhum empe-
nho e tem muita gente que po-
derá ser usada como exemplo 
para fundamentar sua decisão 
de desistir.

A cada dia muito mais pes-
soas vão disputar com você 
desde uma namorada até uma 
vaga de carreira; a cada dia 
muito mais pessoas vão tentar 
lhe fazer sentir-se numa ar-
madilha de caranguejos, onde 
a tampa é aberta, mas nenhum 
deixa o outro sair, quem chega 
na saída é puxado de volta. Não 
será diferente disto no relativo 

aos fatos, mas pode ser dife-
rente disto no relativo a você 
e mais diferente do que pode 
imaginar. Seguir nesta trilha de 
sobrevivência requer coragem 
e para se encontrar a coragem 
é necessário termos um motivo 
de encorajamento, descubra o 
seu.

Quando as coisas não estão 
saindo como eu imaginava e 
sinto aquela vontade de fazer a 
roda parar de girar, olho para 
uma foto de meus filhos na 
qual tem uma inscrição deles 
que diz: “pai, nós temos muito 
orgulho de você...” - este é um 
de meus motivos de encoraja-
mento. Eles são como a nossa 
água no deserto escaldante; 
são a energia que nos falta em 

alguns momentos; são o sopro 
do divino em nossa respiração; 
são o nosso oxigênio extra; são 
a mão do Criador nos carregan-
do quando nossas pernas não 
podem mais suportar.

Descubra quais seus moti-
vos de encorajamento, quais 
as razões que lhe tiram da 
cama pela manhã e lhe fazem 
suportar tantos desafios e não 
perder a garra para superá-los, 
coloque-os ao alcance de suas 
mãos e de seus olhos e sempre 
que sentir que tudo parece sem 
solução aperte-os como eu jun-
to ao seu coração. ■

Por: Cesar Romão*

Descubra seu motivo de Encorajamento

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br

Por: Gianpaulo Baptista*

* Gianpaulo Baptista
Advogado, especialista em direito 

público.
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Mesa de abertura do 57º Congresso Estadual de Municípios.

Os vereadores de Ibiuna Claiton 
Rodrigo e Paulinho Sassaki.

Comitiva de Itatiba presente, com o 
vereador e diretor da Uvesp, Ronaldo 
Herculano, demonstrando sua expe-
riência de muitos Congressos.A participação do governador nos Congressos é sempre muito concorrida.

T odos os anos um grupo 
de lideranças munici-
palistas se desdobram 

para oferecer aos agentes pú-
blicos a oportunidade de dis-
cutir de maneira integrada e 
participativa, assuntos de inte-
resse coletivo e regionais dos 
municípios.

Temas desenvolvidos pe-
los melhores técnicos de cada 
área puderam ser acompanha-
dos pelos participantes, além 
da oportunidade de ter acesso 
à exposição de variados produ-
tos e serviços que possam pro-
piciar melhorias nos serviços 
públicos.

O 57º Congresso resultou 
na “Carta de Santos”, base-
ada nas premissas do Movi-

mento SOS 
Municípios, 
(maiores 
detalhes 
em matéria na pá-
gina 03), “que tomou 
corpo para mostrar a 
todos, que os municí-
pios brasileiros não podem 
continuar de pires na mão”, 
conforme declarou o presi-
dente da APM, deputado Celso 
Giglio. 

Passou pelo evento uma 
média de 1,5 mil pessoas por 
dia, segundo a Organização do 
evento, e no encerramento o 
presidente anunciou que o 58º 
Congresso Estadual de Muni-
cípios terá como sede o muni-
cípio de Campos do Jordão. ■
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Sebastião Misiara com a 
comitiva de Cândido Mota, o 

vereador Luiz Ercílio 
Bergosso, o prefeito 
Zacharias Zabor e o 

vereador Alfredo 
José Bolzan.

Vereador Pastor 
Leonardo Simões, 
Gustavo Zanete - 

Secretário de 
Turismo, Gustavo 

Perroni - Assessor 
Legislativo, João 
Paulo Polisello - 

Diretor do ECR (Es-
critório de Captação 

de Recursos) e Paulo 
Marcondes - Secre-

tário de Governo, re-
presentando Olímpia.

O deputado Protógenes Queiróz, entrega o certificado de posse 
na diretoria da Uvesp, para o vereador Agnaldo Moreno, de San-
tana do Parnaíba, ao lado do presidente da APM deputado Celso 
Giglio e do presidente da Uvesp, Sebastião Misiara, ladeados por 
guerreiras a deputada Célia Leão e a secretária dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, de Campinas,  Manoele Alckmin.

Eduardo Bosco,  Ana Paula Marchetti, Renato 
Watanabe e o diretor da Uvesp, Geraldo Atleta, 
representando Alumínio.

O presidente da Câmara de Atiibaia, Emil Ono, o vereador 
Lucas Cardoso e assessores sendo recebidos no estande da 
Uvesp, pelo diretor Luis Mario Machado, 

Vereadores de Buri, 
Ronaldo Danilo de 
Almeida, Gilmar 
Rosa, Elias dos 
Anjos e Baixinho do 
Amarelinho.

Cleber José de Araújo, vereador de Barbosa, e Ronaldo Fernan-
des, Carlos Alberto Teixeira Rosa, o presidente Antonio Carlos de 
Freitas, e Carlos Roberto Teixeira, todos vereadores de Buritama.



Dar celeridade aos pro-
cessos e proporcio-
nar um atendimento 

diferenciado e eficiente são os 
principais objetivos do acordo 
firmado entre o CRECISP e o 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 

O documento, assinado pelo 
Desembargador Ivan Sartori 
e pelo presidente do Conselho 
Regional, José Augusto Viana 
Neto, visa a união de esfor-
ços das duas entidades para 
a instalação e funcionamento 
de uma Unidade Avançada de 
Atendimento Judiciário na sede 
do CRECISP. 

Com isso, os mutirões de 
conciliação e a homologação 
dos acordos obtidos se darão 
de maneira muito mais dinâmi-
ca. 

“Nosso objetivo é fazer com 
que haja a pacificação dos con-
flitos que envolvem as questões 
imobiliárias”, comentou Viana. 

Através desse convênio, o 
CRECISP se responsabilizará 
pela manutenção do espaço fí-
sico onde a Unidade funcionará, 
disponibilizando também fun-
cionários para dar andamento 

CRECISP é recebido  
pelo Tribunal de Justiça 
Militar de São Paulo
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Programa de  Microcrédito 
para moradores do CDHU

A Secretaria do Emprego 
e Relações do Traba-
lho em parceria com a 

Secretaria de Estado da Habi-
tação implantou o programa de 
microcrédito habitacional Casa 
Paulista Microcrédito/Banco do 
Povo Paulista. A iniciativa, que 
beneficia moradores da CDHU 
-Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano, che-
gou as 484 cidades atendidas 
pelo Banco do Povo. 

O programa, implantado no 
início de fevereiro é destinado 
aos mutuários adimplentes da 
Companhia, inclusive para os 
que já quitaram o imóvel. Na 
primeira etapa, está disponível 
para todo o Estado verba de R$ 
105 milhões. A iniciativa oferece 
empréstimos que variam entre 
R$ 200 e R$ 7,5 mil para a reali-
zação de reforma, ampliação ou 
adequação das moradias. 

“A princípio nosso objetivo é 
beneficiar famílias que possuem 
residências da CDHU, mas até o 

segundo semestre deste ano o 
programa deve crescer e tam-
bém atender famílias de baixa 
renda”, explica o secretário de 
Estado do Emprego, Carlos Or-
tiz.

A taxa de juros é de 0,5% ao 
mês, a menor entre as institui-
ções financeiras do país. “Se 
uma família empresta R$ 5 mil, 
por exemplo, no final ela paga, 
em 36 parcelas, R$ 5.450, o que 
representa R$ 13 de juros por 
mês”, revela o diretor-executivo 

Primeira etapa disponibiliza verba de R$ 105 milhões para todo o Estado.

Por: Juliana Franco

do Bando do Povo Paulista, An-
tonio Mendonça.

Além de ser usada para a 
compra de material de cons-
trução, 50% da verba pode ser 
usada na contratação de mão de 
obra. “O programa é de funda-
mental importância para a vida 
destas famílias. É uma forma de 
melhorar a qualidade de vida e a 
autoestima de cada um”, afirma 
Mendonça.

A última região a receber a 
iniciativa foi Santos. A primeira 

foi a de São José do Rio Preto. 
“Não se trata de um incentivo 
para o cidadão comprar a casa 
própria, mas uma ajuda impor-
tante para melhorar a condição 
da habitação dos mutuários do 
CDHU”, afirmou o secretário de 
Estado do Emprego, Carlos Or-
tiz. “Por meio dos microcréditos 
concedidos, o Banco do Povo 
Paulista vem gerando aumento 
de renda e autoestima à popula-
ção”, acrescentou.

O Banco do Povo Paulista 
está ao lado dos 320 mil mutu-
ários que estejam em dia com 
a CDHU e que sonham em re-
formar ou ampliar seu imóvel. 
Para participar do programa, é 
preciso residir no imóvel objeto 
do financiamento, ter renda fa-
miliar de até cinco salários mí-
nimos, não possuir restrições 
cadastrais e apresentar fiador 
(pessoa física sem restrições 
cadastrais, pode ser parente de 
primeiro grau, desde que não 
resida no mesmo endereço do 
tomador). O requerente deve 
apresentar RG, CPF, compro-
vante de residência e cópia do 
pagamento. ■

O presidente do CRE-
CISP, José Augusto 
Viana Neto, visitou o 

Tribunal de Justiça Militar de 
São Paulo e foi recebido pelo 
juiz presidente da entidade, Or-
lando Eduardo Geraldi. 

Também participaram da au-
diência os presidentes da União 
de Vereadores do Estado de 
São Paulo (UVESP), Sebastião 
Misiara, da Associação Paulis-
ta de Imprensa (API), Sérgio de 
Azevedo Redó, e da Federação 
das Associações dos Advoga-
dos do Estado de S. Paulo (Fa-

desp), Raimundo Hermes. 
O encontro aconteceu no dia 

1º de abril e serviu para promo-
ver uma aproximação entre as 
instituições presentes, visando 
beneficiar a sociedade nos âm-
bitos da liberdade de expressão 
e da justiça. 

“Seja através de nossos ve-
readores e juízes ou dos profis-
sionais que, de alguma forma, 
representam a sociedade em 
suas atividades, é essencial 
que haja harmonia entre as 
mais diversas categorias”, pon-
derou Viana. ■

CRECISP firma 
convênio com Tribunal

aos processos e assessorar os 
conciliadores e magistrados 
competentes. 

O Tribunal, por sua vez, se 
propõe a treinar e supervisio-
nar o trabalho dos conciliado-
res que forem indicados pelo 
CRECISP dentre os corretores 
de imóveis ativos de São Paulo. 

Para Viana, esse convênio 
marca uma nova relação do 
CRECISP e dos corretores de 
imóveis com a Justiça. “Já há 
bastante tempo, temos desen-
volvido uma parceria muito pro-
dutiva com o TJ, contribuindo, 
especialmente, na avaliação de 
imóveis em pendências judi-
ciais. Estamos muito satisfei-
tos que os magistrados vejam o 
trabalho dos corretores paulis-
tas com confiança e esperamos 
que essa Unidade Avançada 
de Atendimento possa estrei-
tar ainda mais os laços entre a 
Justiça e a categoria”. 

Recentemente, o CRECISP 
também apoiou a campanha 
“Doar é Legal”, organizada pelo 
TJ para promover a doação de 
órgãos. A ação conjunta conse-
guiu a assinatura de 1.273 cor-
retores de imóveis. ■
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UVESP ONLINE

COAF COMEMORA

A COAF - Cooperati-
va Orgânica Agrícola 
Familiar em razão de 

sua abrangência nacional, com 
produtos de absoluta qualida-
de orgânica, ganha área de 10 
mil metros quadrados dos po-
deres públicos de Bebedouro, 
onde será construída a mais 
nova Packing House.  

Inicialmente com 1.600 me-
tros quadrados de área cons-
truída, na planta constam área 
administrativa, de preparação 
de frutas, verduras, legumes e 
ainda local específico para câ-
maras de refrigeração.

De acordo com o projeto, 
a concessão de uso do terre-
no será de 20 anos, dando a 
possibilidade de renovação da 
concessão, por um prazo igual 
ou até mesmo superior.

O investimento para a Pa-

cking House será de R$ 1,2 
milhão, a COAF se beneficiou 
com o projeto denominado 
Microbacias II, uma parceria 
entre o Governo do Estado e o 
BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), o projeto 
tem como objetivo promover o 
desenvolvimento rural susten-
tável e a competitividade agrí-
cola no Estado. 

A cooperativa possui mais 
de mil agricultores cooperados 
em todo o Brasil, os sucos de 
laranja COAF é hoje seu car-
ro chefe, entretanto, cresce a 
fabricação de produtos higie-
nizados com distribuição re-
alizada em grandes redes de 
supermercados do país. 

O novo centro de distribui-
ção irá gerar cerca de 300 em-
pregos entre diretos e indire-
tos. ■

BEBEDOURO

Prefeitura realiza doação de terreno de 10 mil metros quadrados, durante 
assinatura do decreto o vice prefeito, Rômulo Camelini, o prefeito Fernando Galvão 
Moura, o presidente da COAF Brasil, Cássio Chebabi e o diretor do departamento 
desenvolvimento, Roberto Campanelli.

EMPREEnDEDORISMO

Hoje tudo gira em torno 
do empreendedoris-
mo, porque a lei de as-

sistência social tem nova tipifi-
cação, que engessa um pouco o 
trabalho da primeira dama, dis-
se a sra. Glória Giglio, esposa 
do deputado Celso Giglio, que 

comandou a concorrida pro-
gramação especial do 57º Con-
gresso Estadual de Municípios, 
em Santos. Ela diz que é impor-
tante ter criatividade, inovação, 
planejamento e capacidade de 
trabalho em equipe e “não se 
esquecer das parcerias”. ■

ITAMAR BORGES LIDERA PMDB
nA ASSEMBLEIA

O deputado Itamar Bor-
ges  é o novo líder  do 
PMDB na Assembléia 

Legislativa do Estado. A banca-
da é composta pelos deputados 
Baleia Rossi, Itamar Borges, 
Jooji Hato, Jorge Caruso e Va-
nessa Damo.

Para Itamar Borges, a ativi-
dade exercida por um deputado 
na função de líder é parte es-
sencial do processo legislativo. 
“Além de nortear a discussão e 

a votação de propostas, os lí-
deres acumulam uma série de 
atribuições importantes, liga-
das à articulação política e ao 
trabalho de unificação do dis-
curso partidário”.

Durante as votações, cabe 
ao líder expressar a opinião de 
quem ele representa e também 
participa do colégio de líderes 
– órgão que, entre outras atri-
buições, define a pauta de vota-
ções do plenário. ■

PARABÉnS AO CIEE

Em fevereiro último, o 
CIEE _ Centro de Inte-
gração Empresa Escola 

completou 49 anos de fundação, 
sempre atuando em prol da in-
clusão profissional e social dos 
jovens, com atenção especial 
àqueles em situação de vulne-
rabilidade. Nesse quase meio 
século, encaminhou para está-
gio 12 milhões de estudantes 
e colaborou para a capacitação 
de mais de 100  mil aprendizes. 
E mais: atendeu 3,4 milhões de 

jovens nos cursos gratuitos de 
desenvolvimento profissional e 
pessoal, presenciais e à distân-
cia: abriu o cursinho pré-vesti-
bular para 500 jovens da peri-
feria paulistana, sem falar nos 
programas para pessoas com 
deficiência e para alfabetização 
e suplência para adultos, entre 
outras ações de responsabilida-
de social. Luiz Gonzaga Bertelli 
é o presidente executivo e Ruy 
Altenfender preside o conselho 
de administração. ■

CULTURA LEGISLATIVA

Paulo Pereira (PPL) é 
o novo presidente da 
Câmara Municipal de 

Hortolândia que procura trazer 
“o novo” no conceito de admi-
nistrar a Casa Legislativa. Quer 
resgatar, com feitos, a credibi-
lidade da população e levar aos 
eleitores o verdadeiro papel do 
vereador. “Infelizmente nem to-
dos conhecem a importância do 
Poder Legislativo”, disse o vere-
ador presidente em visita à sede 
da Uvesp. ■
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Apoio e qualificação para o deficiente 
entrar no Mercado de Trabalho

Entrar no mercado de 
trabalho não é nada 
fácil, são inúmeras exi-

gências, não é mesmo? Imagi-
na então, para os portadores de 
necessidades especiais. Em pa-
íses de primeiro mundo, todas 
as empresas são obrigadas a 
terem entre seus funcionários, 
portadores de deficiência física.

Já no Brasil, teve que virar 
lei, para as empresas incluí-
rem pessoas com necessidades 
especiais no quadro de funcio-
nários. Quem descumprir terá 
que pagar multas e indeniza-
ções que podem ultrapassar 
R$1milhão.

A lei nº 8.213, de 24 julho de 
1991, estabelece contas para 
Pessoas com Deficiência, dis-
põe sobre os Planos de Benefí-
cios da Previdência e dá outras 
providências sobre a contra-
tação de portadores de neces-
sidades especiais.  A empresa 
com 100 ou mais funcionários 
está obrigada a preencher de 
dois a cinco por cento dos seus 
cargos, com beneficiários rea-
bilitados, ou pessoas portado-
ras de deficiência.

O Ministério Público do Tra-
balho vem na defesa de direitos 
das pessoas com deficiência. 
Em sua atuação, convoca a em-
presa que não está adequada à 
Lei de Cotas, para que ela passe 
a contratar o seu número “ide-
al” de empregados com defi-
ciência. “Se as empresas não 
cumprirem o Termo de Compro-
misso no prazo fixado, podem 
aditá-lo, mediante o pagamento 
de multa, que varia de acordo 
com o número de empregados 
a contratar. Em caso de nega-
tiva de assinatura do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
são propostas ações civis pú-
blicas”, disse a procuradora do 
Ministério Público do Trabalho 
em São Paulo Denise Lapolla.

A Procuradora complemen-
ta, “na ação civil pública (ACP), 
pode ser pedida uma indeniza-
ção pelo dano à coletividade, 
além da obrigação de contra-
tar. Tal indenização pode ser 
convertida em doações. O MPT 
geralmente indica hospitais pú-
blicos para que possam receber 
os valores e revertê-las à co-
munidade lesada.”

O Ministério Público do Tra-
balho mantém parcerias com a 
Secretaria de Estado, com a Se-
cretaria Municipal de Acessibi-
lidade, com a Superintendência 
do Ministério do Trabalho em 
São Paulo e com o Setor de Re-
abilitação do INSS. Conta com a 
colaboração da APAE, Larama-
ra e Derdic, entre outras.

A lei está prestes a comple-
tar 22 anos, mas está longe das 
empresas serem exemplo. Hoje 
esta contratação é apenas 26 
mil em São Paulo. As empre-

sas reclamam, dizendo que não 
conseguem pessoas para en-
trar no quadro de funcionários. 
Por isso, há instituições fazendo 
esta ligação, entre os cidadãos 
com deficiência e empresas.

Uma das instituições é o 
Centro de Integração Empresa 
Escola (CIEE), que tem em seu 
banco mais de 3.500 pessoas 
com deficiência a disposição 
das empresas.  São Jovens des-
de o ensino médio até o ensino 
superior. A instituição vem fa-
zendo este trabalho de inclusão 
desde 1999, que estimula e fa-
cilita a seleção e contratação de 
pessoas com deficiência.

“O estágio surge como pro-
cesso de qualificação. Assim a 
empresa poderá suprir essa de-
ficiência e começar a fazer par-
te da cota. Não se deve ter visão 
distorcida da inclusão e con-
tratar pessoas com deficiência 
somente para cumprir a lei; é 
preciso levar em conta a função 
social”, disse superintendente 
do CIEE Luiz Gustavo Cappola.

Hoje o CIEE tem 15 empresas 
parceiras, e esta aberta a novas 
parcerias. “Para contratar um 
deficiente, precisa de uma or-
ganização como CIEE entre ou-
tras entidades, para fazer uma 
conscientização à empresa, 
olhando o espaço físico, aces-
sibilidades, pequenas reformas 
entre outras coisas” relata Ca-
polla. O Gerente de varejo, Ro-
gério Vieira, disse que um dos 
objetivos da empresa este ano é 
contratar mais deficientes físi-
cos, “o intuito é a função social, 
a inclusão destas pessoas na 
sociedade, transformando em 
pessoas normais.”

A secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, têm um programa 
de qualificação profissional, Via 
Rápida, para capacitar o cida-
dão. Que oferece cursos gratui-
tos para os que buscam ingres-
sar no mercado de trabalho.  A 
iniciativa também oferece cur-
sos específicos para pessoas 
com deficiência, eles são minis-
trados  por meio da Associação 
para Valorização de Pessoas 
com Deficiência (Avape) e da 

Associação de Deficientes Visu-
ais e Amigos (Adeva). 

“A qualificação profissional é 
um diferencial para o desenvol-
vimento econômico. Não basta 
apenas inserir as pessoas com 
deficiência no mercado de tra-
balho é preciso qualificá-las de 
acordo com as exigências pro-
fissionais”, relata o Secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia, Luiz 
Carlos Quadrelli.

O Programa Via Rápida ofe-
rece mais de 150 opções de cur-
sos, nas áreas da Construção 
civil, Comércio, indústria, Agri-
cultura e Serviços. Durante o 
curso o governo oferece mate-
rial didático, auxílio transporte 
de R$120 por mês e bolsa auxí-
lio de R$210 por mês. O progra-
ma já qualificou 80 mil pessoas, 
sendo mil deficientes, desde 
o seu lançamento em julho de 
2011.

O programa é para as ocu-
pações mais simples  e esta 
em locais fixos e móveis, , “nos 
lugares onde existem cursos 
para os deficientes, existe toda 
uma adequação”, disse o coor-
denador de Ensino Profissiona-
lizante e responsável pelo Via 
Rápida, Juan Sanchez. E com-
plementa dizendo que “52% das 
pessoas que fazem o curso, são 
empregadas em até 90 dias.”

A rede Magazine Luiza é 
uma das diversas empresas 
que esta contratando pessoas 

com necessidades especiais.  
Em 2013 abriu com 800 vagas 
para os cargos em lojas, escri-
tórios e centros de distribuição.  
Os únicos requisitos são o com-
prometimento e a vontade de 
trabalhar.

A empresa relata que as ca-
racterísticas de cada tipo de 
deficiência serão respeitadas, e 
possibilitará que cada um exer-
ça sua competência de forma 
a não expor a pessoa a riscos 
desnecessários. “Estamos ad-
quirindo a licença do softwa-
re leitor para que o colabora-
dor cego, por exemplo, exerça 
funções administrativas e de 
atendimento telefônico”, expli-
ca Ivone Santana, responsável 
pelo Programa de Inclusão no 
Magazine Luiza.

O psicólogo Gilson Modesto, 
43, casado e pai de dois filhos. 
Cego desde os 19, um exem-
plo de vida, trabalha em três 
empresas e ainda sobra tempo 
para ficar com a família e pra-
ticar esportes: natação e ciclis-
mo.  “A cegueira me fez reade-
quar toda minha vida, tive que 
fazer curso de braile, aprender 
andar com bengala, entre ou-
tras coisas.” O psicólogo é de 
uma família de 15 irmãos e é o 
único com deficiência, pois ele 
teve descolamento de retina. 
“No começo tive muitas difi-
culdades, minha família foi mi-
nha base e Deus que nunca me 
abandou.”

Modesto relata que a lei 
veio para conscientizar e com-
plementa sorrindo “tem muito 
deficiente preguiçoso, porque 
recebe uma ajuda do governo 
e não querem trabalhar”.  Mo-
desto enfrenta sua limitação e 
ainda consegue brincar com a 
cegueira, “quando faço algo de 
errado, peço desculpe e logo 
falo, é porque não vi”, relata 
sorrindo.

No Brasil tem 190,7 milhões 
de pessoas, 23,91% da popula-
ção brasileira relatam que tem 
algum tipo de deficiência, e es-
tes números só crescem devi-
dos os inúmeros acidentes que 
acontecem todos os dias, prin-
cipalmente das grandes cida-
des.  ■

Por: Rael Pimenta

O poder da inclusão social



| 19 |

EVENTOS Mais de 25 mil moradias
construídas como devem ser.

Não é só mudar de casa,
é mudar de vida.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, revolucionou o conceito de 
moradia popular no Estado de São Paulo. Desde 2011, já foram entregues mais de 25 
mil moradias. E sabe como são as casas? São as maiores e melhores casas populares do 
Brasil. Com dois ou três dormitórios, piso cerâmico, azulejo no banheiro e na cozinha, 
teto mais alto e aquecimento solar. E a arquitetura é baseada no Desenho Universal – é 
mais que acessibilidade, é funcionalidade, conforto e segurança aos idosos, obesos, 
crianças e defi cientes. Os bairros têm toda a infraestrutura, com ruas asfaltadas, luz 
elétrica, esgoto e água encanada. É mais que casa nova. É vida nova para todo mundo.
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ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe

Adefal (PT do B – Al) ao relatar 
o projeto que trata de aposen-
tadoria especial às pessoas 
com deficiência. Com encami-
nhamento do líder do governo 
na Câmara, deputado Arlin-
do Chinaglia, o projeto está 
na Presidência da República. 
De acordo com o projeto, os 
homens que têm deficiência 
leve deverão contribuir por 
33 anos e as mulheres por 28 
anos, dois a menos do que os 
demais trabalhadores. Quem 
tem deficiência moderada 
terá reduzido em cinco anos o 
prazo de contribuição e os de 
deficiência severa, 10 anos. 
O texto ainda determina apo-
sentadoria aos 60 anos para 
os homens e 55 para as mu-
lheres, independentemente do 
grau de deficiência, desde que 
se comprove contribuição por 
15 anos e a existência da de-
ficiência durante esse período 
de trabalho. ■

“Há 20 anos está-
vamos pedindo 
um emprego, 

hoje já estamos lutando por 
uma aposentadoria especial. 
Isso é respeito às diferenças. 
Isso é promover a igualda-
de de direitos. Isso é respeito 
às pessoas com deficiência”, 
disse a deputada Rosinha da 

Incentivo ao Esporte

O Governo do Estado re-
passou R$ 1,7 milhão 
para Diadema, referen-

te aos certificados aprovados 
para a Lei Paulista de Incentivo 
do Esporte e Inclusão Social. 
No Estado de São Paulo, serão 
destinados R$ 300 milhões, ao 
longo de 2013, para 63 ações 
esportivas e de inclusão social 

aprovadas pelo Governo.
Diadema foi contemplada 

com três projetos: R$ 860 mil 
para obras no Estádio do Tape-
rinha; R$ 341 mil para o Institu-
to Olga Kos, que oferecerá aulas 
de Taekwondo para deficientes 
mentais; e R$ 560 mil para o 
Programa Passe de Mágica (da 
ex-jogadora Magic Paula). ■

DIADEMA

Mais uma conquista

O Plenário da Câmara 
dos Deputados apro-
vou, por unanimidade, 

o substitutivo do Senado ao PLP 
(Projeto de Lei Complementar) 
277/05, que permite às pessoas 
com deficiência se aposentarem 
com menos tempo de contribui-
ção à Previdência Social. A ma-
téria segue para sanção presi-
dencial.

Nos casos de deficiência gra-
ve, o limite de tempo de con-
tribuição para aposentadoria 
integral de homens passa dos 
35 para 25 anos; e de mulheres, 
de 30 para 20 anos. No entanto, 
quando a deficiência for mode-
rada, as novas condições para 
aposentadoria por tempo de 
contribuição passam a ser de 29 

anos para homens e de 24 para 
mulheres. Caso a deficiência 
seja leve, esse tempo será de 
33 anos para homens e 28 para 
mulheres. ■

Ambulift - Outra 
inovação paulista

Na área da aces-
sibilidade, Go-
verno de São 

Paulo sai na frente, 
mais uma vez. Presi-
dente Prudente já conta, 
no seu aeroporto, com o 
“ambulifit”,veiculo adap-
tado para as pessoas 
com deficiência. Trata-se 
de um veículo adaptado 
com uma plataforma ele-
vatória que transporta a 
pessoa com dificuldade 
de locomoção até a aeronave. O 
equipamento estaciona ao lado 
do avião, na direção da por-
ta, para que a plataforma seja 
elevada até a altura da entra-

da. Depois de Prudente, os ae-
roportos de Ribeirão Preto (2), 
São José do Rio Preto, Bauru, 
Marília e Araçatuba serão con-
templados. ■

Acesse e Compartilhe

Com o apoio do CNPq 
(Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico), o Departa-
mento de Terapia Ocupacional 

da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) desenvolveu 
uma cartilha com orientações 
para a facilitação da acessibili-
dade do ambiente para a popu-
lação idosa.

A cartilha que é ilustrada, 
trata de maneira didática cada 
um dos ambientes de uma casa, 
desde a calçada e garagem até 
o banheiro.

A informação é uma grande 
ferramenta para a promoção de 
aspectos da saúde como a pre-
venção de quedas e manuten-
ção da qualidade de vida.

A cartilha está disponível 
gratuitamente no site: http://
goo.gl/XXwWm. ■

L u z A z u

No Dia Mundial de 
Conscientização do 
Autismo, 02 de abril, 

diversos locais ganharam ilu-
minação na cor azul, para sim-
bolizar a pessoa com autismo 
e a inclusão dessas pessoas na 
sociedade. A sede da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência de São Pau-
lo ilumina-se com o tom azul do 
dia 02 à 00h do dia 03.

Em São Paulo, além do pré-
dio da Secretaria, estarão ilumi-
nados os arcos do Anhangabaú, 
a Ponte Estaiada e o Monumen-

to às Bandeiras. Outros pontos 
do país também estarão ilumi-
nados com a cor azul, como o 
Cristo Redentor, no Rio de Ja-
neiro e a Ponte Rio Negro, no 
Amazonas.

Neste dia especial, o Gover-
no do Estado de São Paulo, por 
meio das Secretarias de Estado 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência e da Saúde, anunciou o 
Protocolo do Estado de São Pau-
lo de Diagnóstico, Tratamento e 
Encaminhamento de Pacientes 
com Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA). ■

L LuzAzu
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
JABOTICABAL
R$ 750 mil para o município

O vereador Edu Fenerich 
(PPS), esteve no gabi-
nete do deputado fe-

deral Duarte Nogueira (PSDB), 

em março, e conquistou para 
Jaboticabal R$ 750 mil. A verba 
será destinada a aquisição de 
maquinário para a Secretaria de 
Agricultura (R$ 500 mil) e para o 
recapeamento de diversas ruas 
da cidade (R$ 250 mil).

Além disso, o município será 
incluso no orçamento da União 
de 2013. O valor pleiteado é de 
R$ 250 mil, que também será 
destinada para o recapeamento 
de ruas e avenidas. O repasse 
aguarda por aprovação do Con-
gresso Nacional. ■

JUNDIAÍ
ESCOLA na Câmara

Alunos do 9º ano do 
Colégio São Vicente 
de Paulo, de Jundiaí, 

acompanharam parte de uma 
sessão ordinária da Câmara 

Municipal, no início 
de abril. A visita faz 
parte da atividade 
interdisciplinar que 
envolve História e 
Sociologia, a fim de 
conhecer melhor a 
política e o funcio-
namento do Legis-
lativo. O presidente 
da Casa, vereador 

Gerson Sartori (PT), elogiou a 
iniciativa e salientou que a Câ-
mara está sempre aberta à visi-
ta da população e de grupos de 
alunos. ■

LIMEIRA
Melhorias em Pontos de Ônibus

Com objetivo de melho-
rar a comodidade dos 
usuários de ônibus, na 

região central de Limeira, o ve-
reador Miguel Lombardi (PR), 
em indicação ao Executivo, pro-
tocolada no início de abril, soli-
cita a viabilização das obras para 
instalação de bancos nos pontos 
de ônibus e reparos na calçada. 
O documento seguiu para a Pre-
feitura e será analisado pela se-
cretaria responsável. ■

JAÚ
Ajuda ao Amaral Carvalho

A equipe do Hemonú-
cleo Regional da Fun-
dação Amaral Car-

valho conseguiu 57 bolsas de 
sangue em apenas quatro ho-
ras de trabalhos. A coleta foi 
feita no plenário da Câmara 

Municipal de Jaú, na primeira 
quinzena de abril.  A doação de 
sangue na Casa das Leis, uma 
vez por ano, pode virar lei. 

O projeto é do presidente do 
Legislativo, Roberto Carlos Va-
nucci (PT). ■

MARÍLIA
Assistência às Famílias Carentes

O vereador José Bassiga 
Goda (PHS) requer do 
poder público munici-

pal de Marília a implantação de 

uma unidade da Casa do Peque-
no Cidadão e de um CRAS (Cen-
tro de Referência da Assistência 
Social), na região Sul da cidade 
– local com grande número de 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social. 

Atualmente, Marília mantém 
10 unidades da Casa do Peque-
no Cidadão que atende mais de 
mil crianças e adolescentes. O 
programa mantém atividades 
culturais, esportivas, religiosas, 
artesanatos, noções de cidada-
nia e reforço escolar. ■

OLÍMPIA
Contra a Pedofilia e a Exploração 
Infantil

Dois projetos de lei fo-
ram apresentados 
pela vereadora Cris-

tina Reale (PR), contra a pe-
dofilia e a exploração infantil. 
Aprovado, o PL 4524/2013 ins-
titui a “Semana Municipal de 
Combate à Pedofilia”. Já o PL 
4525/2013, institui o “Dia Muni-
cipal de combate à exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes”. ■

PAULÍNIA
Transporte Modelo

O  presidente da Câmara 
Municipal de Paulínia, 
Marcos  Roberto Bo-

lonhezi (PP),  recebeu, na pri-
meira quinzena de abril, a visi-
ta  dos vereadores da cidade de 
Vinhedo, Edu Gelmi  (PMDB), 
Júnior “Choca” (PPS) e Nil Ra-
mos (PTB).  

Os parlamentares foram ao 
município para estreitar  rela-
ções com a Casa, trocar  ex-
periência e principalmente 

conhecer o  sistema de trans-
porte urbano coletivo que fun-
ciona  na cidade e o projeto de 
subsídio da passagem.

Paulínia tem 100% da frota 
urbana do transporte coleti-
vo adaptada para deficientes. 
Além disso, projeto do prefeito 
José Pavan Junior (PSB) sub-
sidia o valor da passagem, a 
população: ela paga R$ 1 e aos 
domingos e feriados o trans-
porte é gratuito. ■
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MUNDO SUSTENTáVELP

O mundo é composto por 
75% de água, sendo 
que destes, 97,3% são 

oceanos e água salgada; 2,34% 
constituem-se de geleiras e 
lençois freáticos de difícil cap-
tação, restando apenas 0,36% 
de água apropriada para o con-
sumo provenientes de rios, la-
gos e pântanos.  Os dados são 
da Secretária do Meio Ambien-
te.

Com números tão limitados 
a água potável tornou-se um 
bem precioso e tê-la não é o 
suficiente, é preciso qualidade. 
Além dos recursos limitados 
de água potável, a falta de sa-
neamento básico tem sido ou-
tro problema alarmante, sen-
do responsável por doenças e 
mortes no Brasil e no mundo. 
Segundo a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), 1.8 milhão 
de pessoas são vitimadas por 
doenças como diarreia e cólera, 
incluindo o número significante 
de 3.900 casos de crianças sen-
do mortas diariamente.

Dados do Censo de 2010, 
apontam que no Brasil, 15% 
das crianças com idade de até 
4 anos, vivem em lugares sem 
menores condições de higiene, 
incluindo esgotos a céu aberto. 
O quadro e ainda mais preocu-
pante no Norte do país onde, 
32,2% das casas possuem es-
goto em seu entorno.

Nas capitais onde a popula-
ção é superior a 1 milhão, Belém 
apresentou o pior desempenho, 
com 44,5% das residências com 
a falta de esgoto, seguida por 
São Luís com 33,9%. Já as que 
estão no topo que apresentam 
melhor infraestrutura de sa-
neamento são Goiânia e Belo 
Horizonte, que mesmo em me-
lhor situação não possuem sa-

neamento básico em toda a sua 
extensão.

Coletar o esgoto não é o sufi-
ciente, é preciso tratar.  De 1995 
a 2005, o percentual de esgoto 
tratado, em relação ao coletado 
passou de 8,7% para 61,6%. Mas 
o número alto pode enganar se-
gundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
pois se refere ao percentual de 
esgoto tratado em relação ao 
coletado, portanto, o valor ele-
vado pode ser decorrência de 

uma baixa 
coleta de 
lixo.

D a d o s 
do IBGE, 
i n f o r m e 
com “In-
formações 
B á s i c a s 
Municipais 
de 2011” 
a p o n t a m 
ainda que, 
a p e n a s 
28% dos 
municípios 
b r a s i l e i -
ros contam 
com políti-
cas de sa-
neamento 
básico. O 
saneamen-
to inclui 
acesso ao 
sistema de 
a b a s t e c i -

mento de água, ao esgotamento 
sanitário, tratamento do esgoto 
e a destinação final do lixo.

A meta do governo federal 
é resolver este problema até 
2030. A previsão de investimen-
to para atingir este objetivo de 
R$420 bilhões, sendo 60% do 
governo federal e 40% dos es-
tados, municípios e iniciativa 
privada.

A Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) está presente em 
363 municípios paulistas dos 
quais 193 têm total cobertura 
dos serviços de água e esgoto. 
A meta de universalização do 
saneamento é que até 2014 seja 
em todas as cidades do Interior, 
até 2016 as cidades do Litoral e 
em até 2020 as cidades da re-
gião metropolitana de São Pau-
lo.

A cidade de Limeira, no inte-
rior de São Paulo é uma das pri-
vilegiadas, uma vez que, todos 
os bairros são abastecidos por 
água tratada, podendo até ser 
bebida diretamente da torneira.

Mas, os problemas envol-
vendo saneamento básico não 
se limitam a países emergen-
tes como e o caso do Brasil, na 
Europa, a Irlanda, por exemplo, 
considerada um país rico e onde 
proprietários de casas resi-
denciais não pagam pela água, 

também enfrenta problemas 
ligados a questões sanitárias. 
Nos últimos dez anos, a popu-
lação irlandesa, principalmente 
da capital Dublin, tem sofrido 
com problemas de contamina-
ção de água, onde em várias 
regiões, cidadãos são recomen-
dados a comprar água mineral 
para evitar problemas de saúde.

Os dados da Environmental 
Protection Agency’s (EPA), de 
2011, apontaram que pelo me-
nos 600 mil moradores estão 
sendo expostos ao consumo de 
água potável com substâncias 
inadequadas ao consumo, ou 
pelo menos, com quantidades 
acima das recomendadas.

A jornalista Avany França, 
que reside no país há quatro 
anos destaca: “desde que che-
guei fui avisada pelos próprios 
irlandeses que a água da tornei-
ra é considerada “água ruim”. 
Pelo menos na parte oeste do 
país onde moro, ou se compra 
água mineral, ou se instala al-
gum sistema de purificação.”

Já a brasileira Doralice Mat-
sumoto, que imigrou para o Ja-
pão há 21 anos, conhece bem 
o que significa políticas sani-
tárias eficientes. “Aqui é muito 
deferente do Brasil, não se lava 
casa e nem calçada, a água é 
uma preciosidade.” Desavisada, 
logo que chegou ao país foi sur-
preendida com crianças horro-
rizadas por ela estar lavando 
a calcada na sua rotina diária. 
“Elas repetiam: que dó, que 
dó. Foi quando eu descobri que 
desperdício de água não combi-
na com países onde tanto políti-
cos quando a própria sociedade 
são conscientes”.

Em Barcelona na Espanha 
há alguns anos, estava incorpo-
rando o sistema de armazena-
mento de lixo subterrâneo. Foi 
apontado como uma ótima ini-
ciativa para prevenir problemas 
envolvendo saneamento básico 
e coleta de lixo.

A Docol, empresa de men-
tais, presente em 40 países, há 
cinco anos passou a incorporar 
o conceito de sustentabilidade, 
desenvolvendo uma linda de 
produtos que privilegia a eco-
nomia de água. São torneiras, 
válvulas de mictórios e chuvei-
ros, com sistema automatizado 
que interrompe a circulação de 
água sem a intervenção do usu-
ário, eliminando assim, a possi-
bilidade do produto permanecer 
aberto ou mal fechado.

A água é essencial, isso não 
temos dúvida, por isso, reutili-
zar a água pode ser uma ótima 
iniciativa, que além de colabo-
rar com o meio ambiente, traz 
economia para o seu bolso. 
Pensando em um planeta sus-
tentável, a empresa AcquaBra-
silis  resolveu fazer a sua par-
te, conscientizando empresas 

a economizar, com um sistema 
de  coleta onde se reutiliza água 
do esgoto e da chuva. 

A tecnologia desenvolvida na 
Alemanha e aplicada no Brasil 
permite o tratamento de esgo-
tos domésticos a baixo custo.  
“A tecnologia foi adaptada à re-
alidade brasileira e aos recur-
sos disponíveis aqui”, explica 
uma das sócias, Sibylle Muller.

O empresa trabalha com dois 
tipos de tratamento: o biológico, 
usado para esgoto e água cinza 
(proveniente de chuveiro e lava-
tórios), e o físico-químico, usa-
do para água da chuva, de poços 
ou lençois freáticos. No pro-
cesso biológico, são os micro-
-organismos que se incumbem 
de “limpar” a água, digerindo a 
matéria orgânica.

No processo físico-químico, 
um sistema de filtros se encar-
rega da limpeza. Mulher relata 
que no começo foi difícil con-
vencer as empresas, “foram 
anos de convencimento, até que 
as empresas percebessem que 
o reuso de água traria vanta-
gens econômicas.”

O engenheiro Eduardo Bron-
zatti Morelli, da Escola Politéc-
nica da Universidade de São 
Paulo (USP), é mais uma das 
pessoas que tem preocupação 
de cuidar deste bem precioso, a 
água. Em sua tese de mestrado 
defende o reuso da água com 
enfoque no sistema de lavagem 
de veículos.

A pesquisa foi realizada em 
lava - rápidos e empresas de 
ônibus de São Paulo que utili-
zam o sistema de reuso. O siste-
ma é simples, a água já utiliza-
da em uma lavagem é recolhida 
por canaletas e despejada num 
tanque de sedimentação, sepa-
rando a sujeira em grãos, como 
areia e pequenas pedras que 
ficam depositadas no fundo do 
tanque. O óleo e a graxa ficam 
na superfície. No segundo es-
tágio, o óleo é retirado da água, 
que volta ao reservatório para 
ser reutilizada. O sistema ga-
rante a reutilização da água em 
até seis vezes sem causar da-
nos aos veículos, gerando uma 
economia de até 80%. De acor-
do com Morelli, se o tratamento 
da água for mais refinado, com 
uso de filtros de areia e adição 
de cloro, por exemplo, essa 
economia pode ser ainda maior.

Em uma das empresas pes-
quisadas, o custo da água para 
lavagem de um ônibus foi redu-
zido de R$ 2,43 para R$ 0,54. 
Pesquisas como esta mostram 
como a água ainda é usada des-
necessariamente e de como 
iniciativas simples e o compro-
metimento de órgãos públicos 
e da população podem trazer 
soluções eficazes para a gran-
de problemática do saneamento 
básico no Brasil ■

AInDA FALTA SAnEAMEnTO BÁSICO
Por: Rael Pimenta
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MEIO AMBIENTEP

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

nOSSO MEIO AMBIEnTE DE CADA DIA

Como aprendi com a “Lei 
da Atração” ou simples-
mente a Física Quânti-

ca, devemos sempre ver o lado 
positivo, na verdade, mergulhar 
nele e tentar mentalizar, praticar 
e divulgar as coisas boas e que 
sejam bons exemplos para nosso 
entorno, mas confesso que cada 
dia é mais difícil. É necessário 
mais treino, mais leitura, estudo 
e muita paciência...

Não é só a “TV Desgraça” que 
tomou conta de praticamente to-
dos os meios de comunicações do 
mundo, mas estudando os temas 
do momento, em relação ao meio 
ambiente, as notícias não são 
boas.

No Hemisfério Norte o frio 
fora do normal cobre cidades 
com 50 cm de neve; no Nordeste 
Brasileiro a maior seca dos últi-
mos 50 anos traz de volta o fe-
nômeno do êxodo rural, onde as 
pessoas literalmente abandonam 
suas casas, sítios, plantações 
e buscam sobreviver em outras 
localidades, a criação é abatida 
prematuramente antes de mor-
rer de sede; já no Sudeste vemos 
enchentes oriundas de chuvas 
extremamente fortes, inclusive 

em Regiões que mal se recupera-
ram das cheias do ano passado; 
no Centro-Oeste, a super safra de 
grãos corre o risco de apodrecer, 
pois não consegue ser escoada 
com a velocidade correta, esbar-
ra na deficiência da infraestrutu-
ra com estradas que estão mais 
para “picadas”  e portos que são 
do século retrasado.  

Sendo muito franco, enquanto 
o Ministério Público não respon-
sabilizar diretamente os Gover-
nantes envolvidos a coisa não 
mudará com a velocidade neces-
sária. Leis de responsabilidade 
ambientais devem ser criadas e 
aplicadas urgentemente.

Para termos água no ano de 
2030 há uma previsão de investi-
mento de R$ 300 bilhões de acor-
do com o Ministério das Cidades, 
mas estamos nos últimos anos 
realizando apenas metade do va-
lor proporcional... Isso significa 
que teremos que reverter essa 
situação e acreditem, é possível.

Poucos anos atrás, a Cida-
de de Cubatão era um exemplo 
de poluição Mundial. Bebês que 
nasciam acéfalos em razão da 
gravidade da qualidade do ar e 
da água e hoje é uma cidade que 
erradicou a situação e controla o 
assunto muito bem. Só para se 

ter uma ideia, tirando a Capital 
Paulista, Cubatão possui a maior 
Estação de Tratamento de Água 
e Esgoto do Estado! Perto dali, 
a cidade de Santos, onde acon-
teceu o 57º Encontro de Municí-
pios, reverteu à situação de cida-
de portuária “maldita”, em razão 
da sujeira e doenças, no início do 
século passado, para um gran-
de exemplo de planejamento em 
saneamento básico, sendo umas 
das melhores estruturas do Bra-
sil, com redes água e esgoto bem 
dimensionados e um emissário 
submarino de respeito. E, como 
sabemos, cada US$ 1,00 investi-
do em saneamento, gera a eco-
nomia de US$ 5,00 na saúde.

Empresários dos mais diver-
sos setores, em especial os Re-
vendedores de Postos de Serviços 
e Transportadores, entenderam 
o quão fundamental é investir na 
coleta de água de chuva e/ou no 
reuso da água utilizada na lava-
gem, que volta para o processo 
e/ou é utilizada nas descargas de 
banheiros, lavagem de pisos e re-
gas de jardim, entre outros. Em-
presas e residências com itens 
ou construções sustentáveis se 
multiplicam... E olha que tudo 
isso sem o apoio devido das ins-
tituições financeiras que fazem 

muita propaganda, mas não pos-
suem políticas de crédito fáceis e 
bem definidas com taxas de juros 
justas para investimento na pre-
servação dos recursos naturais, 
meio ambiente e sustentabilida-
de. 

São tantos documentos, re-
gras e comprovações que, soma-
dos aos “juros baixos” cobrados, 
mostram um “desinteresse” dos 
bancos nesse tipo de empréstimo.  

Com tantas notícias positi-
vas, vamos continuar na tentativa 
de melhorar a vida das pessoas 
através do meio ambiente e da 
sustentabilidade. ■

O Governo do Estado de 
São Paulo lançou na 
primeira quinzena de 

abril, o Plano de despoluição 
dos Rios da Região Metropolita-
na de São Paulo.A iniciativa une 
o Estado, as Prefeituras e a so-

SÃO PAULO - CAPITAL

DESPOLUIÇÃO DOS RIOS
ciedade ci-
vil, numa 
ação con-
junta. Por 
meio da si-
nergia en-
tre os pro-
gramas e 
ações es-
taduais já 
existentes 

e uma parceria com o MBC (Mo-
vimentos Brasil Competitivo).O 
plano foi lançado pelo governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB) e 
será articulado pela Casa Civil e 
com participação da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente. ■

Os frequentadores do 
Parque da Juventude, 
na zona norte da capi-

tal paulista, ganharão mais op-
ções de lazer e mais segurança. 
O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), com o secretário esta-
dual do Meio Ambiente, Bruno 
Covas, anunciou R$ 1,080 mi-
lhão em investimentos para o 
espaço.

O valor será destinado a 
obras de recuperação da ciclo-
via e da pista de caminhada, à 
construção do espaço canino e à 
manutenção de toda a rede elé-

CAPITAL - PARqUE DA JUVENTUDE

R$ 1 MI EM InVESTIMEnTOS 
trica do parque. Além disso, foi 
transferido para o Parque o 9º 
batalhão da Polícia Militar.

Serão pavimentados quatro 
mil metros quadrados na recu-
peração da ciclovia e da pista 
de caminhada. Com o novo piso, 
idosos e cadeirantes terão mais 
facilidade para acessar o local. 
Já na rede elétrica, uma revisão 
geral nos equipamentos, como 
lâmpadas, cabine elétrica e ge-
radores, será realizada. A pre-
visão para o término das obras, 
que tiveram início em 22 de 
março, é dezembro de 2013. ■

Em Barre-
tos, o se-
cretário 

estadual do Meio 
Ambiente, Bruno 
Covas, partici-
pou do início da 
safra 2013/2014, 
da Usina Guara-
ni. Ela anunciou 
que a moagem 
de suas sete unidades no Brasil 
deverá ultrapassar 20 milhões 
de toneladas na safra 2013/14. 
A projeção supera em mais de 
10% o volume processado no ci-
clo anterior, que foi de 18,2 mi-
lhões de toneladas.

Além da produção de açúcar 
e etanol, a Companhia anunciou 

BARRETOS

SAFRA CAnAVIEIRA

que a comercialização de ener-
gia de biomassa será outro pilar 
estratégico de sua atuação nas 
próximas safras. As unidades da 
guarani devem dobrar as vendas 
de eletricidade na safra 2013/14 
em comparação com a safra an-
terior e devem chegar a 1,2 mil 
GWh até a safra 2015/16. ■

Repasse de R$ 360 mil –
Ribeirão do Sul foi a 28ª 
colocada no Ranking do 

Programa Município VerdeAzul 
em 2012. Devido ao desempe-
nho, receberá recurso no valor 
de R$ 360 mil, do Governo do 
Estado, para a aquisição de um 
trator de esteira. 

Pereira Barreto, localizada 
as margens do rio Tietê,também 
receberá do Governo recursos 
da mesma ordem para a aquisi-
ção do mesmo trator. ■

RIBEIRÃO DO SUL E PEREIRA BARRETO

REPASSE DE 360 MIL
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CIDADE CIDADÃO�

DESCALVADO

MEREnDA ESCOLAR 
É REFERÊnCIA

O Serviço Municipal de 
Alimentação Escolar 
de Descalvado recebeu 

representantes de Porto Ferrei-

ra que foram ao mu-
nicípio visitar a “Vaca 
Mecânica”. O objetivo 
da visita foi conhecer 
o processo utilizado 
na merenda escolar 
da cidade. Atualmen-
te, o serviçode Porto 
Ferreira é terceiriza-
da. Os visitantes co-
nheceram a padaria, 
o almoxarifado, a co-

zinha e a forma como é feito o 
transporte dos alimentos, além 
da câmara fria e demais insta-
lações. ■

CACONDE

ACADEMIA AO AR LIVRE

A Diretoria 
de Es-
porte e 

Lazer de Caconde 
instalou, na pri-
meira semana de 
abril, cinco aca-
demias ao ar li-
vre. Os aparelhos 
foram instalados 
próximos a áreas 
utilizadas para 
caminhadas e 
atividades físicas 
e fazem parte de 
conjunto de ações 
visando melhoria na qualidade 
de vida da população – constru-
ção e revitalização de praças, 
áreas de lazer e calçadões já 
foram realizados. Cada acade-

mia conta com 10 aparelhos. O 
investimento foi de R$ 100 mil, 
entre recursos do Ministério 
dos Esportes e contra partida 
da prefeitura. ■

RIBEIRÃO PRETO

PROJETO REDUZ VIOLÊnCIA

Idealizado com a iniciativa 
de combater a violência, o 
roubo, o furto, e a ação de 

vândalos na cidade, utilizando 
câmeras de monitoramento ins-
taladas em pontos estratégicos, 
o projeto “Olhos de Águia”, de 

Ribeirão Pre-
to, será am-
pliado. Im-
plantado em 
2011, possui 
17 câmaras 
instaladas na 
região cen-
tral – o nú-
mero de fur-
tos e roubos 
no local apre-
sentou queda 
de 60%. Com 
os resultados 
positivos, o 
projeto cres-

ceu para outras regiões da ci-
dade. Hoje, são 153 câmeras es-
palhadas em diferentes pontos, 
coordenadas 24 horas. Agora, a 
administração municipal estuda 
a implantação de novos equipa-
mentos. ■

ARTUR NOGUEIRA

ESTRADAS RURAIS

Com o 
foco no 
b e m 

estar dos agri-
cultores da ci-
dade, a prefei-
tura de Artur 
Nogueira ini-
ciou o trabalho 
de conservação 
das estradas 
rurais. Para isso, adquiriu no-
vas máquinas. Os trabalhos 

estão na fase de alocação dos 
pedregulhos. ■

ARAÇATUBA

MATERIAL ESCOLAR

Dar oportunidade para 
que os estudantes 
do ensino municipal 

tenham condições plenas de 
participar das aulas. 

Este é o objetivo da Secre-
taria Municipal de Administra-

ção de Araçatubaque homolo-
gou o pregão para aquisição de 
agendas e cadernos escolares. 
Cerca de 14 mil alunos rece-
berão os materiais, que devem 
ser entregues até o final de 
maio. ■

de ações por parte da adminis-
tração municipal. ■

BOITUVA

DEMAnDA HABITACIOnAL

A  Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social, Cidadania e Tra-

balho de Boituva realiza uma 
pesquisa para levantamento de 
demanda de famílias, com renda 
de 1 a 5 salários mínimos, que 
desejam participar de progra-
mas habitacionais no município. 
A proposta é obter informações 
que permitam o planejamento 

CAJURU

BIBLIOTECA 
MÓVEL

Professores da Es-
cola Municipal de 
Educação Básica 

“Aparecida Elias Draibe”, 
de Cajuru, desenvolveram 
o projeto “Biblioteca Mó-
vel” com o tema: “Ler é um 
prazer”. A iniciativa é pio-
neira na cidade e o objetivo 
é despertar o gosto, além 
de mostrar a importân-
cia da leitura. A iniciativa 
ocorrerá até outubro. ■
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O Hospital Regional de 
Ilha Solteira vai re-
ceber estrutura para 

atender pacientes que preci-
sam de tratamento quimiote-
rápico para combater o câncer. 
O anúncio foi feito em Pre-
sidente Prudente, pelo Frei 

ILHA SOLTEIRA

TRATAMEnTO COM QUIMIOTERAPIA

Francisco, que administra 
mais de 30 hospitais do Go-
verno do Estado. A iniciativa 
pretende acabar com as via-
gens que atualmente dezenas 
de pacientes de Ilha Solteira 
fazem até cidades da região 
como Jales e Barretos. ■

Até o dia 29 de abril, a 
Secretaria de Saúde 
de Araras realiza, por 

meio da Coordenadoria Odonto-
lógica, a Campanha de Preven-
ção e Diagnóstico Precoce do 
Câncer Bucal.Durante a iniciati-
va, cirurgiões dentistas da rede 
municipal realizam o exame 

ARARAS

CÂnCER BUCAL   
bucal e também 
orientam sobre 
formas de preven-
ção e riscos da do-
ença.

O câncer de 
boca é uma deno-
minação que inclui 
os cânceres de lá-
bio e de cavidade 
oral (mucosa bu-
cal, gengivas, pa-
lato duro, língua e 
assoalho da boca). 

O de lábio é mais frequente 
em pessoas brancas e registra 
maior ocorrência no lábio infe-
rior. 

Em outras regiões da boca, o 
câncer acomete principalmente 
tabagistas e os riscos aumen-
tam quando o paciente é tam-
bém alcoólatra. ■

A Secretaria da Saúde 
de Cotia recebeu a 
nova frota de veículos 

e ambulâncias. São sete vans 
para transporte de pacientes 
para hemodiálise e serviços 
ambulatoriais em São Paulo e 
outros municípios da região; 

- duas kombis para trans-

COTIA

FROTA REnOVADA

porte ambulatorial e fisiotera-
pia; 

- quatro gols para serviços 
técnicos e administrativos; 

- uma ambulância UTI; 
- três ambulâncias de sim-

ples remoção; e 
- duas vans para cadeiran-

tes. ■

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Fernandó-
polis realiza o “1º Ciclo 

de Capacitação em Atendimento 
de Urgência na Rede Básica de 
Atenção a Saúde”, para médicos 
e enfermeiros das Unidades Bá-
sicas. A iniciativa inclui dez en-
contros com diferentes temas.

De acordo com o coorde-

FERNANDÓPOLIS

CAPACITAÇÃO EM ATEnDIMEnTO 
DE URGÊnCIA   

nador do evento, o enfermeiro 
José Martins, essa capacitação 
é necessária para que a popu-
lação seja bem amparada. “Nós 
queremos que a população seja 
bem atendida e que o atendi-
mento seja humanizado. O Ci-
clo de Capacitação é uma ótima 
oportunidade para tirar dúvidas 
e atingir o nosso objetivo”. ■

A Secretaria de Saúde de 
Guará realiza por meio 
do Projeto Crescer Fe-

liz a apresentação de vídeo e de 
teatro exemplificando aos alu-
nos de escolas da cidade sobre 
os cuidados necessários contra 
a Dengue.

GUARá

DEnGUE nA ESCOLA   

A apresentação teatral foi 
realizada pelas Agentes Comu-
nitárias de Saúde. O teatro faz 
parte de um programa de edu-
cação em saúde, idealizado pela 
pasta, e será realizado em todas 
as escolas de Educação Infantil 
do Município. ■

Representantes da Pre-
feitura de Guarujá se 
reuniram com repre-

sentantes da área da Saúde do 
Governo do Estado e solicitara-
mapoio para atenção básica da 
saúde, aquisição de novos ve-
ículos para o Samu e, na área 
hospitalar, recursos para finali-
zar os novos leitos de UTI (Uni-
dade de Tratamento Intensivo), 
no Hospital Santo Amaro.

A Administração Municipal 
também pediu colaboração para 
a construção da nova Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 

GUARUJá

SAÚDE PÚBLICA

de Vicente de Carvalho, assim 
como a nova unidade de espe-
cialidades, que de acordo com 
o projeto será instalado sobre-
posta à UPA. ■
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“Com a Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, comanda-

da por Rodrigo Garcia, incan-
sável em suas funções e um 
grande parceiro, estamos ven-
cendo a cada dia a luta contra o 
crack”, diz a secretária da Jus-
tiça, Heloisa Arruda. O projeto 
piloto do centro de referência 
na região do Bom Retiro acolhe 
as famílias e define a aflição de 
quem tem em sua casa um de-
pendente de droga. ■

APOIO
SANTOS - CONGRESSO DE MUNICÍPIOS

“Nós só fa-
r e m o s 
um país 

desenvolvido com edu-
cação de qualidade. 
Por isso temos que 
vincular os royaltes  
(da exploração do pe-
tróleo) à educação”, 
diz o ministro Aloizio 
Mercadante, que par-
ticipou do 57º Con-
gresso de Municípios, 
em Santos. ■

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

O prefeito de Bertioga, 
José Mauro Dedemo 
Orlandini foi eleito 

para presidir o Comitê das Ba-
cias Hidrográficas da Baixada 
Santista até 2014.  A macro-
-região santista é composta por 
nove municípios. Orlandini, que 
é arquiteto, tem a responsabili-
dade de zelar pelas nascentes 
e pela preservação dos manan-
ciais. ■

PRESIDEnTE
BERTIOGA

Agudos contará com 
uma escola de beleza 
e outra de moda. A ini-

ciativa será financiada pelo Go-

verno do Estado. A inauguração 
dos novos serviços deve ocorrer 
ainda neste ano. O encontro com 
a primeira-dama do Estado, Lu 
Alckmin, na Capital, também 
rendeu a cidade a liberação de 
uma padaria artesanal. O muni-
cípio foi contemplado ainda com 
mais uma praça de exercício 
destinada ao público da Terceira 
Idade, além da viabilização de 
uma horta educativa, que será 
implantada na Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Luís 
Odassi Neto. ■

ESCOLA DE BELEZA E MODA
AGUDOS

A Prefeitura Municipal de 
Bento de Abreu promo-
veu significativas mu-

danças tecnológicas. Por meio 
de uma parceria firmada com a 
empresa Webline Sistemas, de 
Marília, a administração muni-
cipal passou a fazer uso do sis-
tema WebPrefeitura. Com o sis-
tema, é possível realizar todo o 
controle de documentos, desde 
o protocolo dos documentos até 
o controle e publicidade das leis 
sancionadas. ■

InFORMATIZAÇÃO
BENTO DE ABREU

A  Prefeitura de Casa 
Branca firmou contrato 
com a FEHIDRO(Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos), 
por meio do qual serão destina-

COnTRATO COM O FEHIDRO
CASA BRANCA

dos ao município: 
R$76.440,00. A con-
trapartida da admi-
nistração municipal 
será de R$1.560,00. 
Com este fundo 
será feito um diag-
nóstico completo do 
saneamento básico 
do município, des-
de a tubulação de 
esgoto até o geren-
ciamento de resídu-
os sólidos. A partir 
desta análise se-
rão descobertas as 

necessidades e prioridades do 
setor, estudados projetos para 
resolver os problemas existen-
tes e por meio desses projetos 
será possível captar recursos. ■

FORMULÁRIO OnLInE
ARARAqUARA

Araraquara foi uma das 
primeiras cidades a 
assinar o convênio 

para o programa “São Paulo 
Contra o Racismo”, já que de-
senvolvia o mesmo trabalho por 
meio do SOS Racismo. Por meio 
da parceria entre a prefeitura e 
a Secretaria da Justiça e da De-
fesa da Cidadania do Estado de 
São Paulo instituiu-se o “São 
Paulo Contra o Racismo”, que 
prevê a aplicação de penalida-
des administrativas pela prática 
de atos de discriminação racial, 
de acordo com a lei 14.187, san-
cionada pelo Governo do Estado 

em 2010.O programa, que é uma 
ferramenta para a luta contra a 
discriminação racial, prevê a 
implantação de um formulário 
online para denúncias. ■

O prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, foi 
eleito vice-presidente 

para Assuntos das Cidades das 
Regiões Metropolitanas da nova 
diretoria da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), escolhida nes-
ta quarta-feira, 24 de abril, em 
Brasília. O prefeito de Porto 
Alegre, José Fortunati (PDT), foi 
eleito presidente. A nova direto-
ria será empossada na quinta-
-feira, 25 de abril em Brasília, 
com a presença do vice-presi-
dente da República, Michel Te-
mer. O mandato é de dois anos. 

“Pretendo utilizar da experi-
ência em administrar uma das 
cidades do país para desenvol-
ver propostas e soluções para 
os governos municipais da Re-

gião Metropolitana de Campi-
nas. Devemos pensar, juntos, 
em soluções integradas e a 
trocar ideias e experiências de 
modo a beneficiar a população 
e as comunidades de toda a re-
gião”, disse Jonas Donizette. ■

PREFEITO É ELEITO PRESIDEnTE DA FnP
CAMPINAS
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

Tradicional, a Festa das 
Nações de Piracicaba 
completa 30 anos em 

2013 e beneficiará 21 entidades 
filantrópicas da cidade. O even-
to gastronômico ocorre entre 

os dias 15 e 19 de maio, no En-
genho Central.

Pelo quarto ano consecutivo, 
a Hyundai Motor Brasil doou um 
veículo para ser sorteado pela 
festa. Este ano quem comprar 
o cupom concorre a um HB20. 
Em 2012, 85 mil pessoas pas-
saram pela festa. A expectativa 
para este ano é de 90 mil. Na 
30ª edição, a Festa das Nações 
traz 19 barracas, cada uma re-
presenta um país diferente e 
oferece a culinária tradicional 
dele. ■

Abrangendo as cidades 
de São Carlos, Analân-
dia, Araraquara, Dou-

rado e Pirassununga, o projeto 
da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, Roda SP 
chega a região de São Carlos 
para prestigiar a Festa do Cli-
ma, que ocorre entre os dias 26 
de abril e 1º de maio.

Com três trechos diferen-

ciados, o turista vai conhecer 
a diversidade dos atrativos da 
região, ordenados pelos temas: 
Rota Diversidade, São Carlos - 
Araraquara; Rota da Contem-
plação, São Carlos - Doura-
do; Rota Aventura, São Carlos 
- Analândia – Pirassununga. A 
edição conta com 30 profissio-
nais entre guias de turismo, 
monitores de campo, super-
visores, analistas de tráfego, 
além da equipe técnica da Se-
cretaria Estadual de Turismo. ■

SÃO CARLOS

R o d a  S P  chega 
à c idade 

O governador do Estado 
de São Paulo, Geral-
do Alckmin, acompa-

nhado do secretário Estadual 
de Turismo, Cláudio Valverde, 
autorizou a transferência de 
recursos da ordem de R$ 3,3 
milhões para o município de 
São Roque. O montante será 
investido por meio do Dade 
(Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias), 
vinculado à Secretaria Estadual 
de Turismo, que destina espe-

cificamente para obras de in-
fraestrutura turística.

Duas obras financiadas por 
meio de recursos do Dade fo-
ram concluídas recentemente 
no município. Foi entregue a 
pavimentação asfáltica/drena-
gem da estrada do Saboó, viabi-
lizada com recursos de 2007, no 
valor de R$ 1,7 milhão, além da 
obra de requalificação da área 
central, que consumiu R$ 2,7 
milhões do Dade 2008 e tam-
bém encontra-se finalizada. ■

SÃO ROqUE

Verbas para Turismo

MELHOR VIAGEM - SP

novos Destinos

O programa Melhor Via-
gem SP, da Secretaria 
de Turismo do Estado 

retoma as atividades e convida 
os municípios que possuem po-
pulação de até 30 mil habitan-
tes para se inscreverem. Tudo 
funciona a partir da inscrição 
dos idosos ou grupo de idosos 
organizados, que indicam o 
destino e a data de interesse.

Os destinos são divididos em 
duas versões: praia e interior. 
Todos os viajantes da tercei-
ra idade ficam hospedados em 
colônias de férias vinculadas a 
entidades de classe. As viagens 
têm duração de cinco dias, de 
segunda a sexta-feira. São 200 

vagas por semana, que serão 
divididas em quatro grupos de 
50 idosos. Cada cidade pode 
inscrever uma delegação.

O Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secre-
taria de Turismo é responsável 
pelos pagamentos de todas as 
diárias, que incluem pensão 
completa (café da manhã, al-
moço e jantar). Além disso, o 
Estado também é responsável 
pelas atividades de lazer e en-
tretenimento que serão reali-
zadas durante as viagens. 

Já os municípios ou entida-
des ficarão responsáveis so-
mente pelo transporte dos via-
jantes. ■

PIRACICABA

Festa das nações




