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“Venho ratificar nosso apreço e agradecimentos 
por fazermos parte dessa equipe na Caravana da 

Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. Passamos a ver as 
coisas sob outro ângulo, o que nos dá crescimento e cida-
dania. Esperamos – nós da Assimptur – estarmos juntos 
no próximo ano, no turismo, na capacitação e na caravana”

Lucia Cardoso de Melo
Assimptur Eventos e Comunicação

A ética parece estar vi-
vendo em hibernação 
no Brasil contempo-

râneo. A ausência dos princí-
pios éticos está sendo notada 
em atividades particulares e, 
notadamente, no trato da coi-
sa pública.

Nesse campo da atividade 
humana, assiste-se ao me-
lancólico espetáculo da detur-
pação por agentes públicos, 
nomeados na escuridão, dos 
fins específicos dos seus afa-
zeres, e da falta de cerimônia 
com que esses se acumulam 
de benesses e participam da 

dilapidação do patrimônio 
público, patrocinando verda-
deiros crimes contra o erário 
público, para enriquecer exa-
tamente aqueles que deve-
riam ser os guardiões da sua 
proteção.

O bem comum consoante 
divulgação da mídia nacio-
nal comprometida com a opi-
nião pública, cedeu espaço às 
prosperidades particulares, 
obtidas à custa de ações irre-
gulares, tráfico de influência, 
e sob a sombra da impunida-
de.

A moralidade abre enor-
mes espaços à imoralidade e 
a ética deixa de ser sustentá-
culo da cidadania e cede lugar 
à antiética.

Estamos iniciando uma 
nova etapa que vai definir as 
bases para a organização po-

lítica brasileira. A posse dos 
eleitos na administração mu-
nicipal, por onde passa a ver-
dadeira cidadania nacional.

Assistimos estarrecidos o 
vigor da imprensa em denun-
ciar fatos, onde, em outros 
tempos, seria considerado 
impossível. Por isso é sempre 
bom lembrar que os grandes 
exemplos devem partir dos 
municípios – prefeitos e ve-
readores – posto que, com a 
proximidade do cidadão, esses 
são condutores da ética como 
referência para sua gente.

Em um país municipalista, 
o começo da pirâmide política 
é o mais importante, base do 
futuro da política nacional.

Na administração pública, 
como inicio de uma carreira 
política, aprende-se o concei-
to do belo e do feio, do bem e 

do mal, do certo e errado, do 
justo e do injusto, da ética e da 
antiética.

Aristóteles, o pensador que 
melhor captou e expressou 
em sua obra quais os padrões 
de moralidade inerentes à 
função pública, não suportaria 
viver nos dias atuais.

Convém aqui repetir, ao 
tempo em que desejamos boa 
sorte aos novos eleitos, as 
palavras do eminente desem-
bargador José Renato Nalini, 
colaborador desse jornal, diri-
gida aos homens públicos. “É 
possível ser prático e criterio-
so ao mesmo tempo. O grande 
mistério reside no ponto de 
equilíbrio. É preciso uma éti-
ca que não se creia apolítica e 
uma política que não precise, 
para ser realista, abandonar a 
ética. ■

“Quero parabenizar o Jornal do Interior pelas re-
portagens, informações e luta pelo município for-

te. Os artigos, principalmente, são de qualidade extrema, 
como o do professor Paulo Nathanael, “Como conheci Getú-
lio”. Eu estava no local desse acontecimento em São Carlos”

Professor Jorge Miguel
São Paulo

“Nossos cumprimentos pela realização do semi-
nário com o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Foram importantes as informações passadas 
pelos técnicos aos novos gestores. E a parceria da Uvesp 
reafirma o propósito da entidade em melhorar o trabalho 
do homem público paulista”

Paulo Marcondes
Prefeitura Municipal de Olímpia

“Excelente o artigo “As crianças não nascem com 
preconceito. Vi em vários jornais, incluindo o 

Brasil Econômico. O tema é atual e o conteúdo significa-
tivo”

Luiz Humberto Carrijo
Jornalista

“Parabéns pela qualidade do Jornal do Interior. 
Bons artigos, boas reportagens para divulgação 

e capacitação do homem público
Dr. Ney Prado
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O final do ano, nos seto-
res de transparência e 
qualidade de vida, o es-

tado de São Paulo recebeu boas 
notícias.

Segundo o Índice de Trans-
parência, o governo paulista foi 
o primeiro colocado, repetindo 
a posição de 2010, com a nota 
9,29. O Índice avalia o conteú-
do, a frequência de atualização 
e a facilidade de uso dos por-
tais de transparência orçamen-
tária de todas as 27 unidades 
da federação. Esse projeto tem 
como base a Lei Complementar 
131/2009 (LC 131), que obrigou 
a divulgação, em tempo real na 
internet, de informações por-
menorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira.

Além de ter mantido a lide-
rança, São Paulo foi o segundo 
que mais aumentou a própria 
nota: ganhou 2,33 pontos (de 
6,96 para 9,29). Portanto, São 
Paulo foi o único Estado a supe-
rar os 9 pontos.

AVALIADORES
O grupo que trabalhou na 

elaboração do índice de trans-
parência foi composto pelo se-
cretário-geral da Associação 
Contas Abertas, Gil Castello 
Branco; pelo cientista político 
Bruno Speck, da Universida-
de Estadual de Campinas; pelo 
especialista em administração 
pública Ciro Biderman, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV); pelo 
jornalista José Roberto de Tole-
do da Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo; pelo 
então presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Ceará, 
Ernesto Saboia; pela Diretora 
de Prevenção da Corrupção da 
Controladoria Geral da União, 
Vânia Vieira; e pelos professores 
da Universidade de Brasília Da-
vid Fleischer e Ricardo Caldas.

Vânia Vieira, uma das avalia-
doras e diretora de Prevenção 
da Corrupção da Controladoria 
Geral da União, disse que o atu-
al contexto brasileiro no que se 
refere à transparência pública, 
sobretudo na questão orçamen-
tária, está bem avançado, o que 
propicia o bom andamento  da 
Lei em vigor.

Estado mais
também é o melhor para se viver

A LEI
Com ela, o poder público tem 

o prazo de 20 dias, prorrogáveis 
por mais 10 dias, para fornecer 
o dado solicitado pelo interes-
sado. Quando não for possível 
a publicação integral do conte-
údo, fica assegurado o acesso à 
parte não sigilosa. O pedido de 
acesso não precisa trazer o mo-
tivo pelo qual o cidadão deseja a 
informação.

A Lei define, ainda que a bus-
ca e fornecimento de dados se-
rão gratuitos e determina a cria-
ção de serviço de informações 
em todos os órgãos e entidades 
do poder público. Punições es-
tão previstas em lei.

Dentro da prioridade do go-
verno Geraldo Alckmin, que é de 
fomentar o emprego e a renda, 
a conquista de investimentos no 
Estado, propiciou a transforma-
ção do mapa do desenvolvimen-
to paulista nos últimos 10 anos, 
segundo o Índice Firjan de De-
senvolvimento Municipal. 

Os dados demonstram que 
os municípios paulistas com 
bons indicadores de geração 
de emprego e renda, saúde e 
educação passaram de 18 para 
173, fazendo com que ampliasse 
faixas nos setores de emprego, 
renda, educação e saúde. Con-
vém salientar que o índice da 
Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro se assemelha ao IDH 
(Índice de Desenvolvimento Hu-
mano).

Luciano de Almeida, presi-
dente da INVESTE SP, acredita 
que a tendência dos índices é 
melhorar, uma vez que o Gover-
no do Estado está focado nessa 
prioridade. O governador Al-
ckmin tem dito, em vários pro-
nunciamentos, que “o papel do 
Estado é fomentar o desenvol-
vimento”. O presidente caminha 
na orientação do governo. “Es-
tamos direcionando investimen-
tos para regiões menos desen-
volvidas do Estado. Dessa forma 
o benefício é geral”.

INDAIATUBA
Nesse índice, Indaiatuba su-

biu ao posto de melhor índice 
na apuração da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio, 
graças a geração de emprego 
e renda. Considerada a cidade 
mais desenvolvida do país, In-
daiatuba apresentou em 2010 
apenas 0,98% de desemprego. A 
cidade fechou o ano da apuração 
com saldo de 4.775 novas vagas 
e 58 novas fábricas nos distritos 
industriais, que ao todo têm 855 
indústrias.

Tudo começou, em 1973, 
quando o então prefeito Romeu 
Zerbini criou o Distrito Indus-
trial. A cidade que já contava 
com 37 indústrias, chegou em 
dois anos a 75. O desenvolvi-
mento industrial acelerou esse 
crescimento. Até então os mo-
radores dependiam do comércio 

de Campinas e Itu. 
Hoje a cidade conta com 210 

mil habitantes e está situada a 
90 kms de São Paulo, a 26 kms 
de Campinas e a 10 kms do Ae-
roporto Internacional de Viraco-
pos.

O prefeito Reinaldo Nogueira 
diz que por ser a mão de obra, 
a maior preocupação das em-
presas, a cidade investe parte 
do seu orçamento (2%) em uma 
escola técnica municipal da 
Fundação Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura.

RIO PRETO
Um dos mais avançados pó-

los de desenvolvimento no esta-
do é a região de São José do Rio 
Preto. A cidade obteve 0,9357 de 
nota ante 0,9486 de Indaiatuba. 
Trata-se, também, de um ex-
celente índice de qualidade de 
vida.

A cidade administrada por 
Valdomiro Lopes comanda uma 
região de 96 municípios que re-
cebeu, em 2011, US$ 109,8 mi-

lhões em investimentos públi-
cos e privados, o equivalente a 
um aumento de 247,2% em um 
ano, basicamente no setor de 
serviços.

Rio Preto tem hoje 416 mil 
habitantes e está a 443 kms da 
capital. Estima-se que o 2º lu-
gar se deve principalmente às 
obras de infra-estrutura como 
água e esgoto na cidade.

Já o índice da Fundação Ge-
túlio Vargas apura 10 municí-
pios com melhor desempenho 
e acentua que 7 são paulistas. A 
GV leva em consideração o de-
sempenho em habitação, ren-
da, trabalho, educação, saúde e 
segurança, utilizando dados do 
IBGE e dos Ministérios da Saúde 
e da Educação. Trabijú, na região 
administrativa de Araraquara,a 
323 km. de São Paulo, com 1.544 
habitantes obteve a nota 6,28 na 
escala de 1 a 10, acima da média 
nacional (nota 5). A cidade foi 
fundada por ferroviários e tem 
uma das principais incubadoras 
de pintinhos do Estado, além do 
frigorifico. ■

DESENVOLVIMENTO

Indaiatuba
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PREStAÇÃO dE COntAS AnUAL

Cerca de 50 represen-
tantes, de 28 municí-
pios paulistas, partici-

param, no Cepam, no dia 3 de 
dezembro, do curso sobre En-
cerramento do Exercício, com 
Ênfase na Prestação de Contas. 
Pela Internet, mais de 200 pes-
soas acessaram o evento. 

Na abertura, o presidente do 
Cepam, Lobbe Neto, destacou 
que “é sempre importante ter 
as contas regularizadas, com 
receitas e despesas executadas 
em conformidade com os ins-
trumentos de planejamento e a 
legislação”.

Voltado para dirigentes mu-
nicipais, gestores, contadores, 
técnicos, servidores das áreas 
contábil e financeira, o curso 
contribui para a elaboração dos 
instrumentos e relatórios ne-
cessários para a prestação de 
contas anual, que devem ser 
enviados para o Tribunal de 
Contas e outros organismos. 

“O Cepam é uma importante 
fundação de apoio aos gestores 
nas questões da Administração 
Pública municipal”, disse o pre-
feito eleito de Canitar, Anibal 
Feliciano. “Os cursos de capa-
citação e instrumentos ofereci-
dos auxiliam muito no caminho 
a seguir para o fortalecimento 
dos municípios.”

A partir de janeiro de 2013, 
ele vai assumir o mandato na 
cidade, que tem 4.800 habitan-
tes. “Como as normas, regula-
mentações fiscais e a legislação 
sofrem constantes alterações, 
é muito importante para o di-
rigente manter-se atualizado, 
para o bom exercício de suas 
funções como gestor da coisa 
pública”, ressaltou Feliciano.

O encerramento anual do 
exercício financeiro requer dos 
gestores municipais uma série 
de ações determinadas, que o 
técnico do Cepam, contador, 

especialista em auditoria e em 
gestão pública municipal, Luiz 
Antônio da Silva,  apresentou 
durante todo o dia.

O docente iniciou apresen-
tando “as possíveis causas que 
podem determinar um parecer 
desfavorável do Tribunal de 
Contas, como a não aplicação 
dos mínimos constitucionais na 
Educação, na Saúde e no [Fun-
do de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação] Fundeb; o 
déficit orçamentário; a supera-
ção do limite com despesas de 
pessoal; e o não cumprimento 
do artigo 42, da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal [LRF], que de-
termina, no derradeiro ano de 
mandato, que o prefeito deve 
quitar as despesas empenha-
das e liquidadas entre maio e 
dezembro, ou, ao menos, re-
servar dinheiro para que assim 
o faça seu sucessor”.

 “Em ano de final de manda-
to, existem vedações impostas 
pela LRF, como o aumento dos 
gastos com pessoal e a dívida 
pública com restos a pagar. Se 
a despesa total exceder os li-
mites, o ato é passível de pena-
lidades e considerado crime”, 
explicou.

 “Em nossa região, que é 
composta por 26 municípios, 22 
terão renovação nas prefeituras 
e, consequentemente, em suas 
equipes. Por isso, a prestação 
de contas é importante não só 
para o cumprimento das re-
gulamentações como também 
é um instrumento primordial 
para a transição de governo”, 
disse o diretor do Escritório 
de Planejamento e Desenvolvi-
mento Regional (Erplan) Cen-
tral em São Carlos, Sérgio José 
Pelicolla.

O diretor esclareceu: “Re-
alizamos diversos trabalhos e 

projetos com as prefeituras e 
entidades municipais, por isso 
são muito importantes os cur-
sos de orientação para os ges-
tores e servidores da área de 
finanças. Vamos levar o mate-
rial e as informações do Cepam 
para aqueles que não puderam 
comparecer”.

O contador João Donizet-
ti da Costa, de Tatuí, destaca 
que “quando o encerramento 
e a prestação de contas coinci-
dem com o final de mandato, é 
preciso ter cuidados para não 
haver complicações. Tudo deve 
estar muito correto e detalhado 
para compor os relatórios que 
serão preparados e entregues 
para a equipe de transição. Não 
importa se é um novo prefeito 
ou reeleito, deve-se ter os mes-
mos cuidados na hora de fazer 
a prestação de contas”.

 “O curso é muito bom, traz 
conhecimento e novidades, 
além de permitir a realização 
de oficinas e exercícios na prá-
tica. O Cepam está de parabéns 
no trabalho de orientação e au-
xílio aos agentes públicos”, fi-
nalizou Donizetti da Costa.

Para a assistente financei-
ra, Garima Celestino da Cunha 
Inácio, da Câmara Municipal 
de Tambaú, “o curso prepara 
e orienta para que possamos 

TRANSIÇÃO DE gOVERNO

auxiliar os vereadores, princi-
palmente aqueles de primeiro 
mandato, no encerramento e 
na prestação de contas”.

Ela argumenta que “os ve-
readores também precisam 
conhecer, ter instrumentos e 
subsídios técnicos para anali-
sar as contas do município”.

Há cinco anos na Câmara, 
Garima acredita que “os cur-
sos, seminários e atividades do 
Cepam são excelentes, porque 
preparam gestores e servido-
res para o dia a dia da Adminis-
tração Pública municipal”.

O Cepam disponibiliza, na 
Internet, a segunda edição do 
manual Transição de Contas – 
Dicas Orçamentárias e Finan-
ceiras para a Gestão das Contas 
Públicas no Final de Mandato. 
Acesse!

(link - http://issuu.com/ce-
pam/docs/transicao_de_con-
tas)

Conheça também a publica-
ção O Tribunal e a Gestão Fi-
nanceira dos Prefeitos, lançada 
em fevereiro 2012, pelo Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo. 

Link - http://www4.tce.
sp.gov.br/sites/default/files/
images/manual-gestao-finan-
ceira-prefeitura-municipal.
pdf. ■
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O julgamento pelo Su-
premo Tribunal Fede-
ral da Ação Penal 470, 

com condenação de parte dos 
réus indiciados naquele pro-
cesso, cria um divisor de águas 
no conceito de moralidade pú-
blica, o mais relevante princí-
pio constitucional da adminis-
tração oficial.

Não entro, neste artigo, a 
discutir o mérito das teses ju-
rídicas (crime sistêmico ou da 
teoria de domínio do fato ou 
daquela da tipicidade fechada, 
estrita legalidade e do princípio 
“in dúbio pro reo”), que foram 
ampla e competentemente de-
batidas por advogados e mi-
nistros, durante os 5 meses de 
sessões públicas.

Esta é matéria para reflexão 
futura de todos os operadores 
do direito.

O certo, todavia, é que o Su-
premo sinalizou, de maneira 
contundente, que a corrupção 
desfigura o exercício político, 
o poder público e a imagem de 
seus detentores e deve ser ba-

nida – ou, pelo menos, reduzida 
a sua menor expressão - na de-
mocracia brasileira.

Em meu livro “Uma breve 
teoria do poder” (Revista dos 
Tribunais), realcei ser a cor-
rupção inerente ao poder e 
que as melhores democracias 
são aquelas em que se reduziu 
consideravelmente tal cancro 
do Estado, muito embora, pela 
natureza frágil dos homens, o 
poder sempre produza efeitos 
deletérios. Como dizia Lord Ac-
ton, o poder corrompe e o po-
der absoluto corrompe abso-
lutamente. Não sem razão, por 
não confiar no homem, Mon-
tesquieu, ao dar visibilidade à 
separação dos poderes (Teoria 
do poder tripartido) afirmava 
que é necessário que o poder 
controle o poder, porque o ho-
mem não é confiável no poder.

A Ação Penal 470, portan-
to, representa um divisor de 
águas, no cenário nacional, en-
tre costumes passados e pro-
postas futuras.

Neste artigo de boas vindas 

aos futuros legisladores e pre-
feitos, quis lembrar esse fato, 
pois desejo-lhes que consigam 
trazer novas aragens ao âmbito 
político nacional, objetivando 
fortalecer o regime democrá-
tico.

Todos foram eleitos duran-
te a tramitação da ação penal. 
Isso representa que seus elei-
tores consideraram-nos mere-
cedores de seus votos para o 
futuro da República.

Eleitos pelo prisma da ação 
moralizadora, receberam da-
queles que os elegeram o 
maior aval, para que possam 
continuar a mudança de hábi-
tos corrosivos, muito embora 
–realço- parcela considerável  
de vereadores e prefeitos do 
passado tenham tido esta fir-
me visão de que a moralidade 
pública é indispensável para 
uma sadia representação  po-
pular.

Bem vindos aos novos tem-
pos, novos prefeitos e vereado-
res e que sejam os verdadeiros 
construtores de uma ponte 

para o futuro, em que a éti-
ca, a justiça social e o desen-
volvimento sejam seu tripé de 
apoio. ■

JUSTIÇA

ALCAIdES E EdIS
dO FUtURO

“É necessário que 
o poder controle o poder, 

porque o homem não é 
confiável no poder”

Ives Gandra da Silva Martins 
Professor Emérito das Universida-

des Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIF-
MU, do CIEE/O ESTADO DE SÃO PAULO, 
das Escolas de Comando e Estado-
Maior do Exército - ECEME, Superior 
de Guerra - ESG e da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal-1a. Região; 
Professor Honorário das Universida-
des Austral (Argentina), San Martin de 
Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romênia); 
Doutor Honoris Causa das Universida-
des de Craiova (Romênia) e da PUC-Pa-
raná, e Catedrático da Universidade do 
Minho (Portugal); Presidente do Conse-
lho Superior de Direito da FECOMERCIO 
- SP; Fundador e Presidente Honorário 
do Centro de Extensão Universitária-
CEU/Instituto Internacional de Ciências 
Sociais-IICS. Membro das Academias 
Internacional de Cultura Portugue-
sa (Lisboa), Internacional de Direito e 
Economia, Brasileira de Filosofia, Bra-
sileira de Letras Jurídicas, Paulista de 
Letras, Paulista de História, Paulista de 
Educação e Paulista de Direito.
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Para ter di-
nheiro no 
bolso nes-

se fim de ano e se 
preparar para re-
alizar os objetivos 

definidos para 2013, 
planejamento finan-

ceiro ainda é mais ga-
rantido do que qualquer 

simpatia. 
Por isso veja as 

orientações para 
quem quer passar longe da 
onda de endividamento. 

São orientações para quem 
quer quitar dívidas, presente-
ar, curtir as festas e férias sem 
comprometer os recursos para 
as despesas típicas do início do 
ano – IPVA, IPTU, matrícula e 
material escolar - e ainda pou-
par.

• Para não extrapolar as des-
pesas de fim de ano e garantir 
recursos para 2013:

- Evitar compras por impul-
so: os consumidores devem se 
fazer algumas perguntas antes 
de comprar: 

Estou comprando por neces-
sidade real ou movido por outro 
sentimento, como carência ou 
baixa autoestima? 

- Se não comprar isso hoje, o 
que acontecerá? 

- Tenho dinheiro para com-
prar à vista?

 - Se comprar a prazo, terei o 
valor das parcelas? 

- O acúmulo de parcelas co-

loca em risco a realização dos 
sonhos que foram priorizados 
com a família?

• Planejamento do fim de 
ano: 

Liste os ganhos do período: 
renda e ganhos extras como 
13º, bonificações e férias. 

Liste todas as despesas – fi-
xas e variáveis. 

Avalie sua situação financei-
ra:

Há margem para novos gas-
tos? 

Há pendências financeiras? 
Faça um esforço para identi-

ficar excessos, que geralmente 
representam 30% das despesas 
das famílias brasileiras. Avalie 
quanto poderá reservar para 
comprar presentes, artigos das 
festas de fim de ano, preferen-
cialmente à vista. 

Evite a todo custo entrar no 
limite do cheque especial e pa-
gar a parcela mínima do cartão 
de crédito. 

Reserve parte do décimo ter-
ceiro para as despesas do início 
do ano como IPVA, IPTU, matrí-

cula e material escolar. 
Cuidado ao parcelar viagens. 
Pense: será que vale a pena 

passar dificuldades o ano todo 
por alguns dias de diversão? 

Será que uma viagem mais 
barata e dentro do orçamento 
não trará maior satisfação?

Planejamento financeiro de 
2013: é fundamental evitar par-
celamentos das compras de fi-
nal do ano. Na empolgação do 
consumismo típico da época, 
esquece-se que os rendimentos 
extras, também típicos do pe-
ríodo, não persistirão pelo ano 
seguinte. Porém, se o parcela-
mento for inevitável, faça uma 
planilha em que o valor já com-
prometido esteja previsto nos 
meses correspondentes. 

Sem esse controle, é certo o 
acúmulo de dívidas e o risco da 
inadimplência. É assim que ini-
cia-se o ciclo de endividamento 
que afasta a realização daquilo 
que realmente traz satisfação e 
agrega valor à vida das pessoas. 
Por isso, reúna-se com a família 
para definir os desejos de curto 
(um ano), médio (até cinco anos) 
e longo (mais de 10 anos) pra-
zos, ou aqueles que se pretende 
realizar em 2013 e incorpore o 
valor mensal necessário para a 
realização dos mesmos no orça-
mento mensal do próximo ano. 
Subtraia o valor desses sonhos 
da receita. O saldo restante é o 
orçamento para as demais des-
pesas mensais. Para economi-

FINANÇAS

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.

zar e poupar sempre Pesquisar 
preço e comprar à vista: 

Tudo que se compra em pres-
tações paga-se mais caro. Já 
quem pesquisa o melhor preço 
paga menos e aumenta a chance 
de comprar à vista e obter des-
conto.

Pedir desconto: Se um pro-
duto custa mil reais e pode ser 
parcelado em 10 vezes de 100 
reais, certamente à vista custa-
rá de 10% a 20% menos.

Reter 10% dos rendimentos: 
para começar a construir a in-
dependência financeira, deve-
se guardar 10% do que ganha. 
Com o tempo, pode-se partir 
para um plano de previdência 
privada para complementar o 
INSS. ■

O Brasil do futuro
se conquista com
oportunidades
para todos.

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

Os programas de estágio e aprendizagem 
do CIEE beneficiam milhares de estudantes 
em todo o Brasil, inclusive aqueles
de condição social e econômica menos
favorecida. Há 48 anos, o CIEE colabora 
para a inserção do jovem no mercado
de trabalho, promovendo a cidadania
e a inclusão social.
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TRIBUNAL DE CONTAS

Cerca de 800 agentes 
públicos, entre prefei-
tos (eleitos e reeleitos), 

vereadores, servidores munici-
pais de mais de 250 municípios, 
participaram do encontro do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, promovido pela 
UVESP, com participação da 
APM, em São José do Rio Preto, 
no ultimo dia 6, no teatro “Paulo 
Moura”.

O presidente do Tribunal de 
Contas, Renato Martins Costa e 
o conselheiro decano da Corte, 
Roque Citadini, assim como o 
diretor geral do tribunal, Sergio 
Ciquera Rossi, abriram o even-
to, sendo recepcionados pelo 
prefeito Waldomiro Lopes, ree-
leito em Rio Preto.

“A nossa presença – disse o 
presidente – demonstra a honra 
que temos junto com os admi-
nistradores públicos, de estar-
mos ao lado da população pau-
lista”.

Já o conselheiro Roque Ci-
tadani lembrou que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal é, “ri-
gorosíssima com os municípios, 
rigorosa com os estados e frou-
xa com a União que se endivida 
e os estados e municípios são 
os que sofrem”.

O presidente da Uvesp, Se-
bastião Misiara cumprimen-
tou, na abertura o tribunal de 
contas pela sua função peda-
gógica, orientando e evitando 
sobressaltos na administração 
do dinheiro público. “O Tribunal 
tem sido um grande parceiro da 
UVESP em todas as ações que 
visam capacitar o agente públi-
co. Somos gratos por isso”, dis-
se Misiara.

A Associação Paulista de 
Municípios, da qual o presidente 
da Uvesp faz parte, elegeu seu 
presidente, o deputado Celso 
Giglio, que foi representado no 
evento pelo diretor Carlos Cruz.

Participaram, também, o 
diretor da unidade regional de 
Rio Preto, Renato Cellitto e os 
técnicos Sergio de Castro Jr, 
Alexandre Carsola, Flávio Cor-
rea de Toledo e Paulo Massaru, 

“Lei de Responsabilidade Fiscal” 
rigorosíssima com os municípios

que responderam a centenas 
de questões levantadas pelos 
novos prefeitos e futuros asses-
sores.

CONVIDADOS
Foram especialmente convi-

dados os prefeitos incluídos nas 
unidades do TCE das regiões 
de Andradina, Araçatuba, Ara-
raquara, Araras, Bauru, Fer-
nandópolis, Ituverava, Marília, 
Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

Todavia, a UVESP enviou 
convite a todos os prefeitos elei-
tos e reeleitos do Estado de São 
Paulo. “Ninguém ficará sem in-
formações – confirmou Misiara 
– que além de disponibilizar o 
vídeo no site, assim como as fo-
tos dos presentes, os prefeitos 
receberão cópias dos destaques 
principais das palestras que 
aconteceram na cidade.

Os técnicos alertaram os po-
líticos das dificuldades encon-
tradas por vários prefeitos e ve-
readores para fechar as contas. 
“E mesmo conseguindo equi-
líbrio no orçamento é preciso 
justificá-lo”, alerta Sérgio Rossi, 
um dos mais respeitados pales-
trantes técnicos do estado.

“Os especialistas orientaram 
sobre as regras da prestação 
de contas, qual o papel funda-
mental de cada cargo”, afirmou 
o presidente da UVESP. “As en-
tidades que lutam pelo fortale-
cimento dos municípios têm a 
preocupação de que os novos 
administradores comecem bem 
o mandato. Viemos apresentar 
os aspectos mais relevantes 
para os novos prefeitos e novos 
vereadores”, concluiu.

Renato Martins Costa anun-
ciou a realização no próximo 
ano de 38 seminários no estado, 
sendo dois na capital e 36 nas 
regiões administrativas, “com 
sede em municípios menores”.

O presidente da UVESP anun-
ciou a parceria com o Tribunal 
para a realização de seminários 
regionais, em 2013 e o Encontro 
estadual de novos prefeitos e 
novos vereadores na capital, nos 
dias 6 e 7 de março de 2013. ■

Por: Silvia Melo

Sob aplausos, expressão foi usada pelo conselheiro 
Roque Citadini, que no final de janeiro será empossado 

presidente do Tribunal de Contas do Estado.

“Aqui estamos porque acreditamos na boa intenção dos gestores municipais em 
administrar bem os recursos públicos. O Tribunal é parceiro de todos”, 
diz o presidente Renato Martins Costa.

“A Lei de Responsabilidade Fiscal é rigorosíssima com os municípios, rigorosa 
com os estados e frouxa com a União”. Diz Roque Citadani, presidente em 2013 do 
TCE.

LEGENDA: Na ponta à esquerda Sérgio de Castro Júnior e Paulo Massaru, fazem 
parte do respeitado quadro de técnicos, cujas orientações, se seguidas à risca, 
garantem uma administração sem traumas na prestação de contas públicas; 
no centro, o prefeito reeleito, Waldomiro Lopes, responsável direto pela posição 
de Rio Preto, como segunda melhor cidade do Brasil para se viver, recepciona o 
presidente Renato Martins Costa; e na direita Flávio Correa de Toledo: Posições 
firmes e orientação segura.

Deputado Itamar Borges (da região), representou a Assembleia Legislativa, con-
selheiro Roque Citadani, Cido Sério, prefeito de Araçatuba, Renato Martins Costa, 
Sebastião Misiara e Sérgio Rossi.
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Governo com foco no SERVIdOR

O Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual (Iamspe) 

completou 60 anos em outubro 
com motivos para comemorar. 
O governador Geraldo Alckmin 
liberou R$ 150 milhões para re-
alização de obras e reformas no 
Hospital do Servidor Público Es-
tadual (HSPE).

O investimento marca mais 
uma etapa do Programa de Mo-
dernização do Iamspe (PMI) e faz 
parte da estratégia adotada pelo 
HSPE para ser reconhecido como 
o 1º Hospital Amigo do Idoso do 
Estado e o maior centro médico 
da América Latina especializado 
no atendimento a pacientes da 
terceira idade. Atualmente, cerca 
de 60% dos pacientes internados 
no HSPE têm mais de 60 anos.

Presente ao evento que mar-
cou o sexagésimo aniversário do 
Instituto, o governador Alckmin 
inaugurou as novas instalações 
da cozinha do HSPE, com capa-
cidade para preparar 4.700 re-
feições diárias totalizando 150 

dietas específicas para 
atender as diferentes 
necessidades dos pa-
cientes internados.

Um dos destaques 
das novas instalações é 
o espaço Cozinha Expe-
rimental do Idoso, local 
destinado ao desenvolvi-
mento de receitas atra-
tivas e leves que combi-
nam a quantidade certa 
de proteínas e vitaminas 
ideais para a reabilita-
ção dos pacientes.

Na visita ao Iamspe, o gover-
nador Alckmin também anun-
ciou investimentos de R$ 30,57 
milhões na expansão da rede as-
sistencial do Instituto no Interior, 
beneficiando aproximadamente 
514 mil pessoas em 25 cidades.

Responsável por oferecer as-
sistência médica a 1,3 milhão de 
pessoas, o Iamspe vem aprimo-
rando o atendimento oferecido 
aos servidores estaduais e seus 
dependentes.

O Sistema de Saúde Iamspe 
oferece hoje atendimento médi-
co local em 200 municípios por 
meio de rede própria ou cre-
denciada, sem contar o Hospital 
do Servidor, em São Paulo. São 
mais de 100 hospitais e 2.500 
médicos credenciados que aten-
dem em consultórios e clínicas 
particulares, sem contar os la-
boratórios de imagem e análises 
clínicas.

O investimento do Iamspe na 
melhoria do atendimento não 
se atém à reforma do comple-
xo hospitalar que ampliará, por 

exemplo, as condições de acessi-
bilidade e a melhoria das condi-
ções para internação de idosos.

A implantação de progra-
mas de prevenção de quedas, a 
distribuição de um manual de 
medicamentos, a elaboração de 
cartilha específica para ajudar 
na capacitação do cuidador são 
iniciativas que contribuem para 
a continuidade do tratamento em 
casa após a alta.

Todos os manuais estão aces-
síveis na internet, no endereço 
www.iamspe.sp.gov.br, e podem 
inclusive ser impressos. Os in-
teressados devem clicar no item 
HSPE e, em seguida,  Cartilhas e 
Manuais.

Outras iniciativas integradas 
do Serviço Médico, Enfermagem, 
Serviço Social, Farmácia e Nutri-
ção focadas no idoso permitem a 
racionalização de procedimentos 
médicos e evitam ações que não 
trazem benefícios do ponto de 
vista médico e assistencial para 
o paciente.  

O Iamspe e o HSPE têm uma 
história de pioneirismo na área 
da saúde que se confirma no 
projeto Hospital Amigo do Ido-
so. A reconhecida expertise dos 
especialistas do Iamspe, o de-
senvolvimento de pesquisas e 
também de técnicas de cirurgia 
direcionadas para esse público 
refletem o empenho da institui-
ção em oferecer um atendimento 
diferenciado.

Ações de promoção à saúde 
e prevenção de doenças como o 
Programa de Gerenciamento de 
Pacientes Crônicos já beneficiam 

mais de 25 mil pacientes fora da 
Capital. O atendimento diferen-
ciado a portadores de diabetes, 
hipertensão e osteoporose inclui 
acompanhamento telefônico en-
tre as datas das consultas. 

O investimento do Iamspe na 
melhoria do atendimento princi-
palmente para a população mais 
velha se justifica plenamente.  A 
população do Iamspe hoje é o 
espelho da população brasilei-
ra em 2050. Hoje, os usuários 
com mais de 60 anos represen-
tam 35,5% da população aten-
dida pelo Iamspe. Projeções do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) mostram 
que, em 2025, de 15% a 18% da 
população brasileira terá idade 
superior a 70 anos. Atualmente, 
18% da população atendida pelo 
Iamspe têm mais de 70 anos.

Os números mostram ainda 
que a estruturação de serviços e 
a criação de programas de saú-
de para este público é urgente. O 
IBGE também calcula que o Bra-
sil deixará de ser um país jovem 
em no máximo 30 anos, o que 
exige preparo para atender um 
novo perfil de população.

O envelhecimento da popu-
lação brasileira torna o projeto 
‘Hospital Amigo do Idoso’ pionei-
ro e insere o Hospital do Servidor 
Público Estadual no amplo pro-
grama do governador Alckmin, o  
São Paulo Amigo do Idoso. ■

SERVIDOR PúBLICO

Por: Latif Abrão Junior*

*Latif Abrão Junior 
Superintendente do Instituto de As-

sistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe) desde 2008
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Numa roda de pseudo-
amizades, basta um 
“sentar a pua” em 

alguém e já abre espaço para 

outros fazerem o mesmo. Ra-
ramente se nota alguém de-
fendendo alguém numa roda 
de “sentar a pua”, parece até 
que estão lavando as ami-
zades do mundo. Conhecem 
muito pouco sobre amizade, é 
por isso que muita gente pro-
cede desta maneira, tem pou-
cas referências em sua vida 
sobre amizades, afinal nunca 
tiveram amizades e nunca cul-
tivaram amizades.

Uma pessoa amiga é tão 
importante quanto um fami-
liar. Uma amizade é como 
um caminho na mata, quando 
ninguém passa, as ervas dani-
nhas vão tomando conta. Uma 
amizade precisa ser alimen-
tada com pequenos gestos 
constantemente, que possam 

refletir um sentimento de ho-
nestidade, carinho e interesse 
no bem estar da outra pes-
soa. Uma pessoa amiga evita 
discussão; mostra respeito 
pela opinião da outra; admite 
quando erra; procura motivos 
nobres na outra pessoa e faz 
com que a outra pessoa sinta-
se querida.

Muita gente tem dificulda-
de com amizades pelo simples 
fato de não ser amiga, não 
aplicar no sentido de outras 
pessoas as características 
que deseja encontrar numa 
outra pessoa. Somente pode-
mos dar aquilo que temos, an-
tes de cobrar algo de alguém, 
dê o primeiro passo, faça algo 
amigável para este alguém. 
Uma amizade unilateral não 

pode durar, este é um relacio-
namento de mão-dupla entre 
o dar e receber, entre o res-
peitar e o compreender. Um 
levantar de nossas mãos pode 
movimentar moléculas pelo 
universo, um passo de nos-
so coração no sentido de ou-
tro coração pode fazer nascer 
uma amizade especial. Não 
se aproxime de alguém com 
“quintas-intenções”, aproxi-
me-se das pessoas pela iden-
tificação de princípios morais 
e existenciais, é assim que 
duas pessoas amigas se en-
contram e permanecem pela 
vida. ■

Minha primeira reunião 
na Associação Pau-
lista de Municípios foi 

em abril de 1954. Portanto, com a 
ajuda de Deus, em 2013 vou com-
pletar 59 anos nesse movimen-
to e com a ajuda Dele ainda, em 
2014 vou comemorar Bodas de 
Diamante, lançando um relato da 
minha história.

Possivelmente a partir de en-
tão voltarei para à minha Rio Cla-
ro, para o meu ninho, para a co-
munidade que tanto amo. E essa 
comemoração para mim será 
mais importante que a COPA. Eu 
disse para mim e para os quais 
estivemos juntos nessa longa tra-
jetória, numa ação de construção 

de verdades, de mudanças, em 
que acreditávamos.

Mas diante de certos fatos, 
passo por um momento de refle-
xão me perguntando sobre várias 
situações para as quais não tenho 
respostas claras. Será que nes-
sas verdades que acreditávamos, 
continuamos acreditando? Será 
que determinadas posturas éticas 
que adotamos podem ser confun-
didas pelos menos éticos como 
dependência? Será que a postura 
de acomodar situações, de evitar 
problemas, de contribuir, pode 
ser tomada como subserviência? 
E tentar ajudar, de intromissão?

Onde estão as respostas? Bem, 
espero tê-las, se possível de ime-

diato, procurando meus verda-
deiros irmãos de fé. Se também 
eles não as tiverem, vamos juntos 
buscá-las a tempo de colocá-las 
no meu relato de municipalista, 
que se não por interesse, mas por 
curiosidade, alguns possíveis lei-
tores procurarão conhecer.

Eu deveria estar falando de 
Natal, de Ano Novo, de esperan-
ça, de fé, de crença. Mas o que me 
leva a acreditar tanto no futuro e 
me faz viver intensamente a cada 
dia, são essas datas e essas vir-
tudes. Adoro Natal, período em 
que as pessoas se impregnam do 
espírito de fraternidade e solida-
riedade. Acredito no ANO NOVO, 
me preparando para vivê-lo coti-

Será que conheço o 
Movimento Municipalista?

dianamente, principalmente e se 
possível com as pessoas que con-
vivo, a grande maioria do BEM. 
Daí essa reflexão com um gosti-
nho de novos caminhos, de mu-
danças, de busca. Feliz Natal e 
um 2013 com muitas realizações 
e felicidade pessoal aos leitores 
que me prestigiam com seu tem-
po e a todos do Jornal do Interior 
que me dão essa grande oportu-
nidade. ■

A Presidência da Repú-
blica editou, no último 
dia 13, a Medida Provi-

sória nº 589 que “Dispõe sobre 
o parcelamento de débitos junto 
à Fazenda Nacional relativos às 
contribuições previdenciárias 
de responsabilidade dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos 
Municípios”. 

Trata-se de resposta à jus-
ta reivindicação dos Municípios 
Brasileiros que, sufocados pela 
redução de suas receitas pro-
vocada, em ponderável parcela, 
pelo próprio Governo Federal 
através da desoneração do IPI 
para favorecer a indústria au-
tomobilística, ou seja, a velha 

M U n I C Í P I O   x   I n S S 
Parcelamento de débitos

e surrada prática da “cortesia 
com o bolso alheio”. 

Agora, com a edição da MP, 
o Governo Federal muda o bolso 
e sangra o regime geral de pre-
vidência. 

A medida provisória é ampla 
e envolve tanto as contribuições 
dos empregados e/ou servido-
res e patronal, “provenientes de 
competências vencidas até 31 
de outubro de 2012” e, inclusive 
o 13º salário, mesmo que ainda 
não constituído, além dos débi-
tos inscritos ou não em divida 
ativa, mesmo que já ajuizados e, 
ainda, parcelamentos anterio-
res, não inteiramente quitados 
(artigo 1º). 

Além disso, o artigo 1º pre-
vê que as parcelas serão aba-
tidas dos respectivos fundos de 
participação (FPE ou FPM) até 
o limite de 2% (dois por cento) 
da média mensal da receita cor-
rente liquida do ano anterior ao 
vencimento da parcela (artigo 
2º, parágrafo 1º). 

A adesão ao parcelamento, 
que poderá ser formalizada até 
29 de março de 2013 (artigo 8º), 
depende de regulamentação a 
ser editada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (artigo 10) e, também, 
implica em autorização de re-
tenção do FPM, em relação às 

Por: Antonio Sergio Baptista*

* Antonio Sergio Baptista
Advogado especialista em direito 

público, coordenador do Conselho 
Técnico da APM.

contribuições devidas a partir 
da competência novembro de 
2013 (artigo 3º). 

Voltaremos ao tema tão logo 
sejam editados os atos de regu-
lamentação da Medida Provisó-
ria. ■

ARTIgOS

Dalva Christofoletti Paes da Silva
dalva@ceame.com.br
dalva@apaulista.org.br
site: www.ceame.com.br

Por: Cesar Romão*

Quer ter amizades seja uma pessoa amiga

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br
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CRECISP - Fiscalização intensifica 
ações em todo o Estado
Treinamentos, novos 

equipamentos e muito 
trabalho. Essas têm sido 

palavras de ordem no Departa-
mento de Fiscalização do CRE-
CISP. A Diretoria da entidade tem 
dedicado atenção especial a essa 
que é a menina dos olhos do Con-
selho, principal objetivo de sua 
existência.

Diariamente, os agentes de 
fiscalização se concentram na 
sede ou nas Delegacias para se-
rem atualizados sobre os temas 
principais de sua rotina, receben-
do instruções sobre procedimen-
tos, dirimindo suas dúvidas e, 
principalmente, discutindo suas 
experiências durante as diligên-
cias realizadas.

Recentemente, o CRECISP 
também contratou novos agentes 
para suprir a demanda da fisca-
lização em todo o Estado. Esses 
profissionais já passaram por um 
estágio,  acompanhando todo o 
trabalho dos veteranos e, agora, 
estão habilitados a desenvolver 
suas ações com segurança. No 
que diz respeito à tecnologia, o 
CRECISP se orgulha de ser um 
Conselho que disponibiliza equi-

pamentos de ponta para facilitar 
as atividades de fiscalização. Cada 
agente conta com um notebook 
que permite o acesso ao banco de 
dados da entidade, verificando to-
das as informações a respeito do 
histórico dos inscritos.

Assim, quando realiza uma 
visita a um escritório imobiliá-
rio, o agente tem condições de 
efetuar uma autuação, se for o 
caso, checar inadimplências, 
conferir validade de estágios e 
demais procedimentos de rotina. 
Também ficam à disposição uma 
impressora, um celular, um GPS 
e a viatura do CRECISP. Nas úl-
timas semanas, o Departamento 
intensificou os trabalhos, reali-
zando blitzes em 42 cidades das 
Subregionais de Campinas, São 
José dos Campos, Santos, Praia 
Grande, Jundiaí, Ribeirão Preto, 
Sorocaba e São José do Rio Preto, 
além da Capital. Foram realiza-
das 1922 visitas e 121 autuações 
por exercício ilegal da profissão.

“Temos empenhado todos os 
esforços para que a ação de pseu-
docorretores seja coibida em todo 
o Estado”, comentou o presidente 
do CRECISP, José AugustoViana 

Neto. “Cada vez que nossa equipe 
emite uma autuação por exercí-
cio ilegal da profissão está cola-
borando para que as transações 
imobiliárias sejam mais seguras, 
garantindo tranquilidade às par-
tes envolvidas no negócio. Não 
podemos permitir que a socieda-
de seja prejudicada por pessoas 
mal intencionadas, e que acabam 
denegrindo a imagem

dos profissionais e de toda a 
categoria.”

Até o último fechamento do 
Departamento, o CRECISP já ha-
via realizado 50.743 visitas a es-
critórios e imobiliárias, e quan-
to aos falsos corretores, 1.118 
foram autuados em ações que 
culminaram com 471 boletins de 
ocorrência. E no que diz respeito 
às faltas ético disciplinares, 5.161 
corretores foram autuados.

TEMPORADA
Com a proximidade das fes-

tas de final de ano e das férias 
escolares, o presidente do CRE-
CISP alerta para os golpes nas 
locações de temporada. “Aqueles 
que pretendem alugar um imóvel 
para aproveitar essa época do ano 

devem ficar atentos para não te-
rem prejuízos. São muito comuns 
os casos de pessoas que se fazem 
passar por corretores, alugando 
imóveis que, na verdade, não es-
tão para alugar, ou que são total-
mente diferentes daqueles que 
foram apresentados por fotos ou 
pela internet.” Viana aconselha 
aos interessados para que reali-
zem a locação através de imobili-
árias, nunca efetuando depósitos 
em contas bancárias sem garan-
tias a respeito daquela transação. 
O ideal, também, é fazer tudo por 
escrito, acertando um contrato de 
curta duração, com prazos para 
pagamento, entrega das chaves e 
discriminando móveis e utensílios 
disponíveis na casa.” ■

ATITUDE

*Marcus Augusto Gomes Cerávolo
Agente da Fiscalização Financei-

ra do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo na assessoria da Secretaria 
Diretoria Geral e instrutor da Escola de 
Contas Públicas do TCE-SP.

decreto Estadual mantem a adesão 
previa e põe fim ao “Carona”

´
´

Por:  Marcus Augusto Gomes Cerávolo*

Foi publicado, na edi-
ção de 30/10/2012 do 
DOE-SP, o Decreto nº 

58.494/12, diploma que promoveu 
expressivas alterações no regula-
mento do Sistema de Registro de 
Preços (SRP) no âmbito dos ór-
gãos e entidades da Administra-
ção direta e autárquica do Estado 
de São Paulo.

A primeira diz respeito à ade-
quação do regramento do SRP 
paulista ao limite imposto no art. 
15, § 3º, III da Lei nº 8.666/93 – no 
sentido de que a validade do re-
gistro de preços não poderá ser 
superior a 1 (um) ano – pondo ter-
mo à permissão introduzida pelo 
Decreto nº 51.809 de 16/05/2007 
para que o prazo máximo de vali-
dade pudesse ser prorrogado até 
o limite de 2 (dois) anos.

Mas certamente a mais signi-
ficativa das modificações é aquela 
por meio da qual foram revogados 
os artigos 15A e 15B do Decreto 
nº 47.945 de 16/07/2003, os quais 
autorizavam que entes e enti-
dades da Administração Pública 
aderissem a Ata de Registro de 
Preços (ARP) da Administração 
estadual – e vice-versa – sem que 
o ‘aderente’ tivesse participado 
da licitação (concorrência ou pre-
gão) que deu origem ao registro 
de preços, procedimento conhe-
cido como ‘carona’. 

Diferentemente, a adesão pré-
via é configurada quando órgãos 
e entidades tomam parte nos 
procedimentos iniciais do SRP e 

integram tanto o edital da licita-
ção, quanto a ARP, na condição de 
participantes, não se confundindo 
com o ‘carona’, no qual a adesão 
ocorre em momento posterior à 
homologação do certame e à for-
malização da ata.

O registro de preços, a des-
peito de ter sido introduzido no 
ordenamento jurídico brasileiro 
pelo Código de Contabilidade da 
União de 1922 e posteriormente 
disciplinado por inúmeros diplo-
mas legais editados nas décadas 
que se seguiram, só passou a ser 
efetivamente adotado de forma 
corriqueira após o advento do De-
creto nº 3.931/01 – regulamento 
federal que instituiu a prorroga-
ção do prazo de validade da ARP 
nos termos do art. 57, § 4º, da Lei 
nº 8.666/93, bem assim a figura 
do ‘carona’ – apresentando uma 
evolução significativa nos últimos 
anos.

Todavia, as ‘inovações’ conti-
das em sobredito decreto federal 
– que foram paulatinamente sen-
do reproduzidas nos regulamen-
tos de SRP editados em outras 
esferas de governo – tornaram-
se objeto de contestação não ape-
nas por parte dos doutrinadores, 
como também por alguns Tribu-
nais de Contas, dentre os quais se 
destaca o do Estado de São Paulo.

Com efeito, a Corte de Contas 
bandeirante, em lapidar estudo 
sobre o tema, já em 2008 ende-
reçara severas críticas aos expe-
dientes citados, em especial à fi-

gura do ‘carona’, por representar 
burla ao dever de licitar estipula-
do no artigo 37, XXI da CF/88, bem 
como ofensa aos princípios da 
legalidade, isonomia, economici-
dade, vinculação ao instrumento 
convocatório e competitividade, 
sendo ainda “campo fértil para o 
administrador ímprobo que, na 
perspectiva de adquirir bens ou 
serviços, poderá negociar com 
contemplados(s) em ata(s) rea-
lizar licitação ou optar por cele-
brar o contrato com aquele que 
lhe ofereça vantagem ilícita, em 
grave afronta aos princípios da 
impessoalidade, moralidade e 
economicidade”.

Não obstante o emprego de 
mencionado instituto tenha sido 
inicialmente relevado em situa-
ções pontuais e casuísticas, res-
tou consolidado o entendimento 
acerca de sua inadequação, o que 
levou o Poder Executivo paulista 
a estabelecer, em um primeiro 
momento, regras mais rígidas 
acerca do rito procedimental para 
adesão a ARPs, bem assim restri-
ções em relação ao quantitativo 
máximo a ser adquirido por meio 
do ‘carona’, agora definitivamente 
proscritas.

Mas a questão formulada no 
título deste breve relato não se 
circunscreve tão somente às re-
levantes decisões tomadas no 
âmbito do Estado de São Paulo – 
que se espera balizem os proce-
dimentos adotados pelos municí-
pios paulistas na regulamentação 

de seus Sistemas de Registro de 
Preços – porquanto conceituados 
órgãos públicos de controle e as-
sessoramento vêm sinalizando no 
sentido de se limitar a aplicação e 
os efeitos do ‘carona’, a exemplo 
do quanto decidido pelos Tribu-
nais de Contas da União (Acór-
dãos nº 1.233/2012, 2.311/2012 e 
2.692/2012) e de Santa Catarina 
(Prejulgado nº 1895/2010), bem 
como da orientação traçada pela 
Advocacia Geral da União (Orien-
tação Normativa nº 21/2009).

Diante de tais constatações, 
não se afigura razoável que o Po-
der Público persista em se valer 
da figura do ‘carona’ para efetuar 
suas contratações, as quais de-
vem sempre se pautar pelos prin-
cípios insculpidos na Constituição 
Federal de 1988, o que evitará de-
cisão de reprovação por parte da 
Corte de Contas paulista.” ■



As prefeituras paulistas 
contam com um novo 
caminho para realizar 

obras sem apertar  o orçamen-
to do município: o financiamen-
to na Desenvolve SP – Agência 
de Desenvolvimento Paulista. A 
instituição do Governo de São 
Paulo financiou, de janeiro até 
agora, mais de R$ 80 milhões 
para 27 administrações públi-
cas do Estado. Mesmo suspen-
dendo esse tipo de operação 
entre julho e outubro, período 
eleitoral, o número é 228% su-
perior ao emprestado em todo o 
ano passado.

O crescimento, segundo Mil-
ton Luiz de Melo Santos, presi-
dente da instituição financeira, 
se deve, principalmente, a faci-
lidade do acesso, já que o muni-
cípio dá suas receitas de ICMS 
como garantia, e o longo prazo 
para pagar que pode chegar a 
6 anos, além da baixa taxa de 
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Poder público e privado são 
beneficiados pela dESEnVOLVE SP

LINHAS ESPECIAIS
Atualmente, a Desenvolve SP oferece uma série de linhas de financiamento 

para as prefeituras paulistas, sendo a maioria operadas com recursos próprios e 
duas por meio de repasses do BNDES. Acesse o site www.desenvolvesp.com.br e 
confira as condições.

- Linha Economia Verde Municípios - LVM
- Linha de financiamento para investimentos municipais destinados às me-

lhorias ligadas diretamente ao meio ambiente, convergindo com a Política Esta-
dual de Mudança Climática - PEMC.

- Linha Arena Multiuso LAM
- Linha de financiamento para investimento municipal de infraestrutura des-

tinado à construção ou adequação de Arenas Multiuso, locais destinados a even-
tos econômicos, expositivos e de convivência social, esportiva e cultural.

- Linha Distrito Industrial - LDI
- Linha de financiamento destinada à adequação ou construção de distritos 

industriais, compreendendo-se a infraestrutura básica para instalação de par-
ques industriais.

- Linha Distribuição e Abastecimento - LDA
- Linha de financiamento para investimentos municipais destinados a cons-

trução ou adequação de centros agropecuários de distribuição e abastecimento, 
compreendendo-se a infraestrutura básica e de acabamento.

- Linha Investimento Esportivo 2014
- Linha destinada à construção reforma ou ampliação de centros esportivos 

municipais, nas cidades candidatas a Centro de Treinamento de Seleções (CTS).
- Via SP
- Linha de financiamento para projetos destinados à execução de obras de pa-

vimentação urbana recape ou pavimentação de vicinais.
- BNDES - PROVIAS
- Financia a aquisição de máquinas e equipamentos utilizados exclusivamen-

te para a execução de obras públicas de infraestrutura asfáltica, por meio de re-
passes do BNDES.

- BNDES - PMAT
 - Financia projetos que visem à modernização da administração municipal 

para o aumento da eficiência na administração pública e a melhoria dos gastos.

Maioria dos recursos disponibilizados no ano para 27 municípios 
foram para obras de asfaltamento e recapeamento de ruas. 

Para as pequenas e médias empresas, o volume de 
empréstimos superou 2011 em 73%.

Da Redação

juros. “A prefeitura só precisa 
estar com as contas em dia e 
ter o projeto aprovado pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional. O 
maior volume de recursos, 75% 
do total financiado no ano foi 
destinado ao asfaltamento de 
ruas”, disse Santos.

As cidades que procuraram 
a Desenvolve SP em 2012 são 
Atibaia, Bilac, Capela do Alto, 
Capivari, Catanduva, Embu das 
Artes, Guatapará, Itanhaém, 
Itapira, Jarinu, Mogi das Cru-
zes, Mogi Mirim, Mongaguá, 
Monte Mor, Osvaldo Cruz, Ou-
rinhos, Santa Gertrudes, Santa 
Isabel, Santa Rita D’ Oeste, São 
Carlos, São João da Boa Vista, 
São Jose do Rio Preto, Soroca-
ba, Tatuí,Vargem Grande do Sul, 
Várzea Paulista e Viradouro.

A Desenvolve SP – Agência 
de Desenvolvimento Paulista 
já financiou R$107,3 milhões 
para 31 administrações públi-
cas paulistas desde março de 
2009, início das atividades da 
instituição. No total, já são mais 
de R$836 milhões financiados 
em duas mil operações de cré-
dito realizadas para mais de 800 
empresas em todo o Estado de 
São Paulo.

QUALIDADE DE VIDA
Asfaltamento e obras de in-

fra estrutura garantem quali-
dade de vida. Pelo menos é o 
que apuram os índices da Fede-
ração das Indústrias do Rio de 

Janeiro – FIRJAN. São José do 
Rio Preto, na lista do Desenvol-
ve SP, é a segunda melhor cida-
de brasileira para se viver. Sua 
posição no ranking é atribuída 
exatamente pelas obras nesse 
setor.

Waldomiro Lopes, reeleito 
em São José do Rio Preto, co-
memora o destaque nos índices 
de qualidade de vida.

Milton Luiz comemora o 
crescimento dos empréstimos 
do Desenvolve SP. “O Gover-
no estimula o crescimento nos 
municípios”.

PEQUENAS EMPRESAS
Já para as pequenas e mé-

dias empresas, os grandes em-
pregadores da atualidade, o De-
senvolve SP registrou o maior 
volume de empréstimos con-
cedidos, totalizando R$ 409,4 

milhões, superando em 73% o 
resultado de 2011, quando os 
financiamentos atingiram R$ 
237,3 milhões.

“Defendemos o financiamen-
to para o investimento produtivo. 
É fundamental que tenhamos 
financiamento de longo prazo 
e com taxas competitivas para 
que as empresas possam inves-
tir em projetos”, garante Milton 
Luiz de Melo Santos, presidente 
da agência.

Pensando na Copa do Mundo, 
em 2014, a Desenvolve SP criou 
linhas de crédito exclusivas para 
a preparação do evento.

CRESCENDO MAIS
Em 2013, as perspectivas 

são ainda maiores. O Programa 
“São Paulo Inova”, com projetos 
para incrementar a inovação no 
Estado está sendo estimulado 
pelo governo Geraldo Alckmin.

Uma das frentes do progra-
ma é a criação de linhas de cré-
dito especiais, que podem ter 
juro zero para empresas que 
realizam inovação de base tec-
nológica.

Lançado em agosto, o pro-
grama é feito em parceria com 
o Sebrae-SP, a Fapesp (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo) e a Finep 
(Financiadora de Estudos e Pro-
jetos). ■
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Marcelo Donizete Passoni e Viviane Patricia Olivieri, de Divi-
nolândia, dançam e são aplaudidos no palco da Caravana.

EVENTOS

Marco Pellegrini, ad-
junto da Secretaria 
de Estado dos Direi-

tos da Pessoa com Deficiência, 
conclamou a todos os repre-
sentantes dos vinte e dois mu-
nicípios presentes em Caconde 
para um mutirão para derru-
bar as barreiras que separam 
as pessoas com deficiência. “O 
governo paulista está dando o 
exemplo. No transporte aces-
sível foram gastos mais de 500 
milhões para a acessibilidade 
no metrô. Na saúde, são 12 uni-

dades da Rede Lucy Montoro, 
prevendo-se 20 até 2014, com 
terapia reconhecida interna-
cionalmente. Cerca de 100 mil 
pessoas com deficiência foram 
colocadas no mercado de tra-
balho, através da Secretaria de 
Emprego e Renda”. Os números 
foram elogiados pelos prefei-
tos Luciano Semensato (reelei-
to em Caconde) e Celso Itaroti, 
ex-vereador eleito em Vargem 
Grande do Sul. “O governo nos 
leva a priorizar essa ação em 
nossos municípios”. ■

CACOndE - A InCLUSÃO  
não é papel de um só.

É UM dESAFIO PARA tOdOS
Público de 234 
participantes, 

representando 
22 municípios 

e entidades, 
mostraram o 
compromisso 

com a acessibi-
lidade. Dezoito 

novos vereadores, 
além dos atuais, 

compareceram 
para conhecer 

modelos de leis 
acessíveis.

Coral “Sol que Ilumina”, integrante da área de oftalmo-
logia do hospital regional mantido por 16 municípios do 
Conderg, participou do evento.

Cadeira 
anfíbia 
para a 
praia 
artificial, 
projeto do 
governo 
que já 
atendeu 
vários 
municípios 
paulistas, 
além do 
litoral.

David Teixeira Júnior e José Adalto Remédio, 
vereadores eleitos de Caconde.

Sebastião Santana, verea-
dor eleito de Caconde.

Eorico Guedes da Silva, 
vereador eleito de Guaxupé.

João Balduino, vereador 
reeleito de Promissão.

Secretário Marco Pellegrini e vereadores eleitos da região.

Prefeito Luciano Semensato entrega quadro da 
artista plástica Leonor Girardi Misiara para o 
presidente da Câmara de Guaxupé, Durvalino 
Gorgora de Jesus.

Carlos Cruz, da secretaria, vereador Agimar Alves, de Igaraí 
e Luis Mário Machado da Uvesp.

Dra. Maria Tereza Pires, chefe de gabinete da Pre-
feitura de Caconde e o vice-prefeito eleito, Pedro 
Barbosa.

Marinalva Cruz confirma que o PADEF já colo-
cou 100 mil pessoas no mercado de trabalho.
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EVENTOS

No dia da família, a 
Caravana foi encer-
rada com a música 

“Oração da Família”, 
do padre Zezinho, 

acompanhados por 
todos os convidados 
que fizeram o coro.

CARAVAnA em COtIA  
completa

30 REGIÕES VISItAdAS

O prefeito Carlão Camar-
go e praticamente to-
dos os vereadores da 

cidade, recepcionaram os con-
vidados de outros municípios no 
encerramento da 3ª Caravana 
da Inclusão, Acessibilidade e Ci-
dadania que, em 3 anos, percor-
reu trinta regiões administrati-
vas, com o propósito de mostrar 
todos os serviços, projetos e 
programas do Governo do Es-
tado à disposição das mais de 9 
milhões de pessoas com defici-
ência que aqui vivem.

Realizada no último dia 8, 
a caravana foi aberta pelo se-
cretário adjunto da Pasta, Mar-
co Pellegrini que enfatizou: “A 
Uvesp é a melhor e mais apli-

cada parceira que a secretaria 
tem. Vai além do compromisso, 
não só na realização da Carava-
na, mas na divulgação, nas pes-
quisas e na orientação aos ve-
readores para a formulação de 
leis que ajudem a cidade a rom-
per as barreiras do preconceito.

O vereador Rogério Franco, 
representou a Câmara na sole-
nidade. “A cartilha, distribuída 
pela Uvesp é uma contribuição 
inestimável não só com a aces-
sibilidade”.

Carlão Camargo anunciou, 
também, que será criada, no 
próximo mandato, a subsecre-
taria dos direitos das pessoas 
com deficiência na Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 

Social, que foi representada no 
ato pelo secretário Atinho e pela 
adjunta Sonia Camargo. 

O Conselho Municipal de Di-
reito da Pessoa com Deficiência 
esteve representado pelo presi-
dente Paulo Generoso que agra-
deceu por estar Cotia na agenda 
da Caravana.

O vereador Juliano Cesar 
Rodrigues, de Bebedouro, par-
ticipou da caravana. Sua cidade 
deve sediar o primeiro evento 
em 2013. Também os vereado-
res Julinho Lopes, de Rio Claro 
e Etelvino Nogueira, de São Ro-
que, pleitearam a Caravana.

Os palestrantes Marinalva 
Cruz, da Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho, Flávia 

Vital , Davi Faria e Carlos Cruz, 
mostraram os projetos, obras 
e serviços disponibilizados pelo 
estado para as pessoas com de-
ficiência.

A secretária Linamara Rizzo 
Battistella confirmou aos pre-
sentes (235 inscritos represen-
tando 11 municípios), que “por 
determinação do governador 
Alckmin estamos ampliando a 
parceria com os municípios e o 
fazemos aqui em Cotia, também 
uma vez que, com os municí-
pios, seus prefeitos, seus vere-
adores, conselhos municipais e 
sociedade civil, teremos a siner-
gia ideal para que todos sejam 
protagonistas no desenvolvi-
mento de suas cidades”. ■

Com o gesto espontâ-
neo de dois alunos de 
escolas especializadas 
em pessoas com defici-
ência, fica comprovado 
que os agentes públicos 
que transformam sua 
administração em “Obra 
Prima para a felicidade 
das pessoas”, são reco-
nhecidos e respeitados. 
Linamara e Carlos Ca-
margo se emocionaram 
com esse ato.

Vereadores de Cotia que receberam seus colegas de 
outros municípios. Rogério Franco, Marcos Mena, 
Claudio Olores, Lino da Saúde, Napolitano, Sérgio 
Folha, com o presidente da Uvesp.

Davi Faria (paradesporto), Flávia Vital (transporte acessível) e Marinalva Cruz (emprego e 
renda) mostraram os direitos das pessoas com deficiência nessas áreas.

Moisés Cabrera 
Corvelo (ex vereador e 
vice prefeito) recebe o 
secretário adjunto 
Marco Pellegrini e o 
vereador Diego Tizil, 
de Bom Jesus dos 
Perdões.

Vice Moisés, Misiara, Marco Pellegrini, Linamara Rizzo Battistella, Carlão 
Camargo, Rogério Franco e o secretário Atinho de Assistência e Desenvolvi-
mento Social na solene. “Para Cotia é uma honra receber a Dra. Linamara, 
exemplo internacional de amor ao próximo”, disse o prefeito.

O vereador Julinho Lopes, de Rio Claro, com o 
secretário e especialista em planejamento Bene-
dito Simões, enfatizam: “A secretária Linamara 
engrandece o governo paulista”.

O ambulante Alfredo Simões, deficiente aposentado com 
um salário mínimo tem dois filhos com a mesma defici-
ência. Pediu ao presidente da Uvesp que transmita ao go-
vernador Alckmin seus agradecimentos “por voltar seus 
olhos para nós”. Apesar de todas as dificuldades, Alfredo 
se diz um “homem feliz”.

Presença de 
representantes de 

dezesseis municípios 
assistiram a espetáculos 

de dança e superação e 
ouviram todos os atores.
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Por:  Rubens Figueiredo*
         e Isabela Giglio*

Uma chance de ouro para os Prefeitos

A escassez crônica de 
recursos públicos 
constitui um grave en-

trave para a concretização de 
projetos de grande de elevado 
investimento financeiro nas 
Prefeituras.

Antigamente, para a reali-
zação de tais projetos, os Mu-
nicípios contratavam financia-
mentos bancários, contraindo, 
assim, grandes 
dívidas, que 
acabavam por 
c o m p ro m e t e r 
as administra-
ções futuras.

A partir de 
2004, a legisla-
ção brasileira 
vem acenando 
com uma chan-
ce de ouro para 
os Prefeitos: as 
parcerias públi-
co-privadas.

Por meio delas, os Estados 
ou Municípios podem se tornar 
parceiros da iniciativa priva-
da para a execução de obras e 
prestação de serviços públicos.

Em resumo, as empresas 
assumem, com a PPP, o dever 
de realizar os investimentos 
financeiros, concedendo aos 
Municípios maior liberdade 
para destinar recursos orça-
mentários para outras finali-
dades essenciais, que reque-
rem sua atuação direta, como 
saúde e educação, de longe as 
maiores demandas.

O que ocorre, de fato, é uma 
espécie de união de esforços 
da Administração Pública e da 
iniciativa privada, para a im-
plementação de projetos com o 
valor mínimo de 20 milhões e 
prazo nunca inferior a 5 anos. 
A concretização desses proje-
tos seria inviável através dos 
meios tradicionais de contra-
tação.

Além disso, com da PPP, 
pode-se estabelecer metas a 
serem alcançadas pelo parcei-
ro privado, com a descrição das 
respectivas penalidades em 
caso de descumprimento. Com 
isso, o particular se compro-
mete a buscar maior eficiência 
na prestação dos serviços, pro-
curando atender as necessida-
des da população com maior 
rapidez, melhor qualidade e 

um menor custo.
No caso da Copa do Mundo 

de 2014, por exemplo, as PPPs 
foram importantes instrumen-
tos para a realização das obras 
de infraestrutura relativas à 
modernização das instalações 
esportivas das cidades-sede, 
com a prestação dos respecti-
vos serviços. 

É o caso do Mineirão. O ob-
jetivo era oferecer um estádio 
apto a receber os jogos, com a 
prestação eficiente dos servi-
ços públicos inerentes. De fato, 
um estádio de futebol pode ser 
melhor administrado contando 
com a expertise da iniciativa 
privada. 

Em Minas Gerais, também 
se contratou por meio de PPPs: 
o Complexo Penal, a explora-
ção da Rodovia MG 050, a ins-
tituição de Unidades de Atendi-
mento Integrado – UAI, na área 
da saúde e há, ainda, outros 
projetos em andamento.

No âmbito do setor de sane-
amento básico, em que é notó-
ria a necessidade permanente 
de aporte de recursos finan-
ceiros, materiais, tecnológicos 
e humanos, também tem sido 
comum a PPP. É o caso dos Mu-
nicípios de Rio Claro, Joinville, 
Atibaia, Guaratinguetá etc.

Também é possível a con-
tratação de PPP, por exemplo, 
para a gestão e operação de 
um Hospital Municipal, para a 
construção de um Teatro Muni-
cipal, de um Centro de Eventos, 
entre outros. Vale lembrar do 
Município de Itu, que contratou 
PPP para a implantação de um 
Centro Empresarial.

O primeiro passo para a PPP 
é a existência de um projeto 
bem definido, que contenha os 

exames técnico, econômico-
financeiro e jurídico do empre-
endimento que se pretende de-
senvolver, o que se denomina 
“Estudos de Viabilidade”. 

Esses estudos podem ser 
feitos tanto pela Administração 
quanto pelo particular interes-
sado na futura contratação. Se 
o particular realizar os estudos 
e desenvolver o projeto, pode 
oferecê-lo à Administração por 
meio da chamada “manifesta-
ção de interesse”.

Foi o que aconteceu recen-
temente em São Paulo, com a 
PPP aprovada pelo Estado para 
a construção de 432 km. de li-
nhas de trens de passageiros, 
interligando 14 cidades à capi-
tal e aos aeroportos de Campi-
nas e Guarulhos.

Também ocorreu dessa for-
ma a construção do Aeroporto 

Regional da Zona da Mata, em 
Minas Gerais, do Novo Centro 
Administrativo do Governo de 
Sergipe, entre outros.

De todo modo, sendo o pro-
jeto elaborado pela Adminis-
tração ou pelo particular, é 
indiscutível a necessidade de 
licitação. Todos os interessa-
dos dela participarão em con-
dições de igualdade, sendo que 
caberá ao vencedor da licitação 
reembolsar o autor do projeto 
pelos custos com os quais ar-
cou, caso este saia vencido do 
procedimento licitatório. 

As vantagens da PPP para 
os Municípios revelam que há 
uma chance de ouro para os 
prefeitos executarem obras 
importantes para a população, 
com a respectiva prestação de 
serviços com maior eficiência e 
menor custo.” ■

GRÁFICOS INTERATIVOS
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ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe

Virada Inclusiva em 
                       Bertioga

Mais de mil impressos 
distribuídos e 185 as-
sinaturas no livro de 

presença marcaram a terceira 
edição da Virada Inclusiva de 
Bertioga, realizada dia 01 de de-
zembro, no quiosque vermelho 
localizado entre a Avenida Tho-
mé de Souza, esquina na orla 
da Praia da Enseada (Centro). O 
evento comemorou o Dia Inter-
nacional da Pessoa com Defi-
ciência, celebrado no dia 03 de 
dezembro.

O Conselho dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Ber-
tioga (Condefi), realizador da 

Virada Inclusiva inaugurou com 
esse evento a utilização dos 
quiosques da orla. Este ano o 
tema aprovado pelo Conselho 
foi ‘Participação Plena: autono-
mia, este é o nosso objetivo’.

De acordo com o presidente 
do Condefi,José Augusto Coe-
lho filho, o evento realizado pelo 
Condefi só foi possível graças à 
parceria com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Bertioga, ao Núcleo de 
Apoio à Criança Especial (Nace), 
à Oscip Boracéia Viva, à Oficina 
Inclusiva da Lulu, ao Sesc Ber-
tioga e demais parceiros.

 O evento contou com total 
apoio da Prefeitura do Municí-
pio, por meio da Diretoria de As-
suntos Náuticos e demais seto-
res de serviço como a Diretoria 
de Trânsito, Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), Secretaria de As-
sistência Social e do Trabalho, 
entre outros. ■

Estatuto da Pessoa com 
deficiência

O senador Paulo Paim 
disse esperar a aprova-
ção do Estatuto da Pes-

soa com Deficiência no próximo 
ano, idealmente a tempo de ser 
sancionado antes do Dia Nacio-
nal de Luta das Pessoas com 
Deficiência (21 de setembro). O 
projeto do estatuto, de autoria 
do senador, aguarda votação na 
Câmara dos Deputados.

“As pessoas com deficiência 
só precisam de oportunidade 
para mostrar a todos sua capa-
cidade” afirmou Paim, ressal-
tando que o estatuto interessa 
cerca de 46 milhões de pessoas.

O senador registrou a aber-
tura, na véspera, da 3ª Confe-
rência Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Cona-

de), em Brasília. Em aparte, o 
senador Wellington Dias (PT-
PI) elogiou a realização de uma 
conferência específica para as 
pessoas com deficiência, desta-
cando que o evento permite um 
planejamento de ações para o 
ano inteiro. ■

No dia 13 de novembro, 
aconteceu, no MuBE 
– Museu Brasileiro de 

Escultura, em São Paulo, o I Fó-
rum Internacional de Moda In-

clusiva e Sustentabilidade. Com 
realização da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, 
reuniu professores, alunos e 

2013 - Ano para 
Inclusão de Pessoas 
com deficiência no 
Mercado de trabalho

Dia  17 de novembro, foi 
finalizada a 22ª Cúpula 
Ibero-americana, em 

Cádiz, Espanha, que declarou o 
ano de 2013 como sendo “Ano 
Ibero-americano para inclusão 
das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho”.

Com base em dados do Re-
latório Mundial sobre a Defici-
ência, da Organização Mundial 
da Saúde – OMS, 15% da popu-
lação mundial tem algum tipo 

de limitação física e cerca de 
90 milhões desse total vivem 
na região ibero-americana.  A 
predominância de deficiências é 
maior nos países de baixa ren-
da e na população feminina, se-
gundo esse mesmo relatório.

Os chefes de Governo e de 
Estado da Península Ibérica e da 
América Latina reconheceram, 
em comunicado oficial, a ne-
cessidade de fortalecer políticas 
públicas e assegurar a inclusão 
trabalhista às pessoas com de-
ficiência.

No documento aprovado na 
cúpula de Cádiz, os líderes con-
sideram que cerca de 80% das 
pessoas com deficiência em 
idade laboral estão desempre-
gadas por falta de acessibili-
dade, bem como de conscienti-
zação do setor privado sobre o 
potencial destas pessoas. ■

pessoas interessadas no tema. 
Após o Fórum, aconteceu o 

Desfile do 4º Concurso de Moda 
Inclusiva. Com a presença das 
atrizes globais Gabriela Duarte 
e Ana Lúcia Torre, foram apre-
sentados os 14 looks finalistas 
e, de forma inédita, o resultado 
revelou empate, pela pontuação 
dos jurados presentes, no se-
gundo e terceiro lugares, com 
cinco vencedores, em lugar de 
três.

A Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência de São Paulo, Dra. Lina-

mara Rizzo Battistella, desta-
cou a importância da discussão 
do tema e a relação entre Fó-
rum e o Concurso de Moda In-
clusiva. 

“Este ano, o Fórum se as-
sociou ao Concurso porque era 
preciso ir além. É mais do que 
atrair os melhores trabalhos 
na área, é discutir os caminhos 
que podem ter significado para 
esse momento tão importante, 
que é o protagonismo da pes-
soa com deficiência em todos 
os âmbitos da sociedade” disse 
a Secretária. ■
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
ATIBAIA
Programa de internação 
e Atendimento domiciliar

A  Câmara de Atibaia 
analisa o projeto que 
propõe a criação do 

Programa de Internação e 
Atendimento Domiciliar em 
Atibaia. A iniciativa é da vere-
adora Georgina Pitocco Piniano 
(PDT). O projeto foi distribuído 
às comissões de Justiça, Saúde 
e Finanças no dia 12 de novem-
bro. O objetivo é contribuir para 
a otimização de leitos hospita-

lares, com o objetivo de 
reduzir o tempo de per-
manência e aumentar a 
rotatividade dos leitos 
clínicos e cirúrgicos. 

Pelo projeto, são me-
tas do programa: desos-
pitalizar em tempo ade-
quado os pacientes que 
podem ficar em casa, 
com acompanhamen-
to; evitar hospitalização 

desnecessária; reduzir taxas 
e re-internações; minimizar 
riscos de infecção hospitalar; 
intensificar os períodos livres 
de intercorrências hospita-
lares em pacientes crônicos; 
prevenir as complicações no 
domicílio; permitir melhores 
condições para reintegração 
do paciente no grupo familiar 
ou de apoio; e humanizar o tra-
tamento. ■

BARRETOS
tV Câmara Barretos 
faz a primeira transmissão

No dia 23 de novembro, 
a Câmara de Barretos 
fez a primeira trans-

missão ao vivo da TV Câmara 
Barretos, durante a sessão so-
lene de entrega do Prêmio Zum-
bi dos Palmares. A iniciativa 
ocorreu em caráter experimen-
tal, uma vez que a TV é a primei-
ra emissora do interior no país a 
ter publicada no Diário Oficial da 
União a portaria de autorização 
da Anatel para funcionamento 
para fins científicos e experi-
mentais, fazendo parte da Rede 

Legislativa.
A Rede Legislativa de TV Digi-

tal tem como objetivo dar maior 
visibilidade e transparência ao 
trabalho parlamentar. ■

DESCALVADO
Criação do núcleo de Pediatria

O vereador Carlos 
César Paiva (PTB), 
de Descalvado, 

propõe a criação de um Nú-
cleo de Pediatria no municí-
pio. O parlamentar defende 
que é necessária a criação 
de um setor específico e 
exclusivo, com equipamen-
tos e instalações adequa-
das, para o atendimento de 
crianças e jovens. O pedido 
será analisado pelo Poder 
Executivo. ■

FERNANDóPOLIS
Regulamentação do 
Conselho tutelar

O projeto nº 129/2012, de 
autoria da administra-
ção municipal, que re-

gulamenta o Conselho Tutelar 
de Fernandópolis, foi aprovado 
pela Câmara Municipal. Se-
gundo o promotor Dênis Henri-
que Silva, a iniciativa é uma das 

FRANCO DA ROChA
Convênio entre Prefeitura e Sabesp

Os vereadores Toninho 
Reis (PSDB) e Pablo 
Cunha (PTB), partici-

param de uma rodada de dis-
cussões que trata da autoriza-
ção ao Poder Executivo para a 
celebração de convênio e coo-
peração com a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) para a 
execução de serviço público de 
saneamento básico de Franco 
da Rocha.

Os vereadores cobram pro-
jeto correto, sem falhas, que 
efetivamente supra as carências 
em nível de saneamento básico 
da cidade. Durante audiência 
pública, os inúmeros transtor-

nos que a Sabesp trouxe a Fran-
co da Rocha em 30 anos foram 
abordados. 

Os vereadores solicitaram 
ainda a discriminação de pra-
zos para execução de serviços 
e questionaram de que forma a 
Sabesp irá indenizar o municí-
pio, uma vez que não tratou um 
metro cúbico de esgoto. ■

JABOTICABAL
novo presidente do SAAEJ

O prefeito eleito de Ja-
boticabal, Raul Gírio 
(PSDB), anunciou o 

atual vereador José Augusto 
Fagundes Gouvêa (PTB) como 
novo Presidente do SAAEJ 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal), em 
2013. “Só tenho a agradecer o 
Raul pela oportunidade e ago-
ra vou me dedicar para reali-
zar um bom trabalho a frente 
da autarquia. O SAAEJ cresceu 
muito nos últimos anos e ga-

nhou destaque nacional. Com 
esse crescimento, paralela-
mente surgiram algumas difi-
culdades administrativas que a 
partir de agora vamos buscar 
formas para resolver”, comen-
tou Gouvêa. ■

ASSIS
Atirador destaque do Ano

A Câmara Municipal de 
Assis entregou, no fi-
nal de novembro, o  di-

ploma de Atirador Destaque do 
Ano ao jovem Ederson Madeira. 
A solenidade contou com a pre-
sença do sub-tenente, Valdir 
Leonardo Welter, e do 1º sar-

gento Adelcio José Marques. 
No início de dezembro, Izo Da-
vid recebeu o diploma de Pro-
dutor Rural Padrão do Ano. As 
comendas seguiram até o dia 
9 de dezembro, com a  entrega 
de Título de Cidadão Assisense 
a André Prampero. ■

melhores do Estado. A regula-
mentação está de acordo com 
as indicações do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda) e 
Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e Adolescente (Con-
deca). ■
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Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Santo André

Única cidade a 
Reaproveitar 
totalmente árvores 

Santo André é 
a única cida-
de do Brasil 

a reaproveitar, em 
sua totalidade, re-
síduos resultantes 
de arborização ur-
bana.  A Prefeitura, 
por meio do Depar-
tamento de Parques 
e Áreas Verdes, de-
senvolveu um pro-
cesso criterioso de 
reuso de galhos e 
troncos de árvores 
removidas.

Segundo dados da Secreta-
ria de Obras e Serviços Públi-
cos, de janeiro a agosto, foram 
realizadas 26.634 podas no mu-
nicípio.Os insumos resultan-
tes dessas ações passam por 
tratamento especiale voltam à 
população na forma de bancos, 
brinquedos para playgrounds, 
cercados, decks, aparelhos de 

ginástica, entre outros, e são 
instalados nas 700 áreas verdes 
do município, além de EMEIFs e 
creches.

A inovação gerou economia 
anual de R$ 5 mil, valor gasto 
anteriormente na reposição de 
pastilhas e na amolação de dis-
cos de corte, realizadas fora do 
departamento. ■

Guarulhos

dois mil atendimentos

Segundo o balanço da 
Educação Ambiental 
da Secretaria de Meio 

Ambiente de Guarulhos, no final 
de novembro, os cinco Centros 
de Educação Ambiental (CEA) 

da cidade atende-
ram mais de duas 
mil pessoas por mês. 
Somente neste ano, 
mais de 125 ativida-
des foram desenvol-
vidas, entre oficinas, 
palestras e cursos 
voltados à comunida-
de.

Os CEAs são espa-
ços de convivência e construção 
de saberes que proporcionam 
experiências e práticas susten-
táveis. São importantes ferra-
mentas de integração entre a 
sociedade e o meio ambiente. ■

Agrotóxico

Reciclagem evita 
emissão de CO2

Um estudo encomenda-
do pelo Instituto Nacio-
nal de Processamento 

de Embalagens Vazias (inPEV) 
mostra que, desde a criação do 
Sistema Campo Limpo, de reci-

clagem de embalagens de agro-
tóxicos, há dez anos, 250 mil 
toneladas de dióxido de carbo-
no deixaram de ser emitidas no 
meio ambiente.

Desde que foi criado, o sis-
tema de reciclagem envolve 
responsabilidades de todos os 
setores envolvidos.Agriculto-
res têm que limpar e devolver 
as embalagens aos comercian-
tes, que as entregam aos fabri-
cantes. Os produtores levam o 
material até unidades de reci-
clagem. A maior parte das em-
balagens destinadas à recicla-
gem é transformada em novas 
embalagens utilizadas pelos 
próprios fabricantes de agrotó-
xicos e defensivos. ■

Economia de água

Condomínios 
participam de disputa

Moradores e funcio-
nários de 15 prédios 
residenciais do bair-

ro de Moema, em São Paulo, 
entraram em uma competição 

saudável para desco-
brir quem era capaz de 
poupar mais água. 

Os edifícios pas-
saram dois mesese-
mcompetição e juntos 
conseguiram baixar 
seu consumo em 73% 
- economizaram cerca 
de dois milhões de li-
tros do recurso, quan-
tidade suficiente para 
uma pessoa viver por 
2.670 anos.O vence-
dor da brincadeira foi 
o condomínio Ponte di 

Rialto, que teve uma economia 
média de 14% no consumo de 
água, poupando mais de 200 mil 
litros do recurso nos dois meses 
de desafio. ■
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MEIO AMBIENTEP

Se você está lendo esse 
artigo é um bom sinal, 
pois o Mundo não aca-

bou como alguns pesquisado-
res da civilização Maia estavam 
prevendo que aconteceria em 
21/12/2012. Outros dizem que 
essa data seria apenas corres-
pondente a restauração do ca-
lendário, como se fosse uma 
virada de milênio. De qualquer 
forma é indicação de um novo ci-
clo, de mudanças.

Mudanças essas que a huma-
nidade deve se aplicar para rea-
lizar rapidamente.

O Planeta vem dando esses 
sinais de forma muito clara e 
cabe aos grandes líderes que 
iniciem um trabalho mais efeti-

vo, principalmente, nas questões 
ambientais.

Os Estados Unidos vistos 
como grande centro de prospe-
ridade vem sendo “atacado” por 
tempestades, furacões, torna-
dos e outros afins cada vez mais 
devastadores. Pela primeira vez 
a Bolsa de Nova Iorque não teve 
pregão e o metrô ficou submer-
so várias semanas. Particular-
mente creio que a Natureza está 
cobrando que eles realizem um 
consumo mais sustentável e uti-
lizem toda a tecnologia para boas 
práticas ambientais. 

No Brasil, a seca no Nordeste 
deixou mais de 1.000 Cidades em 
estado de emergência chegan-
do a atingir Municípios do litoral 
com o racionamento de água. 
O resultado, na prática de uma 
estiagem tão longa é a falta de 
alimentos pela quebra de safra 
e venda de animais com pouco 
peso. 

Os especialistas não se en-
tendem muito. Uns dizem que 
é um fenômeno que ocorre sis-
tematicamente a cada 30 anos, 
outros afirmam que em 2013 
teremos uma repetição dessas 
condições devido à influência do 
“El Niño” que causa alterações 
significativas de curta duração 
(12 a 18 meses) na distribuição 

da temperatura da superfície da 
água do Oceano Pacífico, com 
profundos efeitos no clima. Tudo 
isso contrasta com as enchentes 
que ocorreram na Zona da Mata 
Nordestina em 2010 e o avanço 
do mar nas praias brasileiras...

Como o Fim do Mundo ainda 
não chegou, cabe a todos nós o 
incentivo aos novos Prefeitos e 
Vereadores que estarão assu-
mindo seus mandatos com inú-
meros problemas a serem resol-
vidos.

Independente de qualquer 
tipo de ideologia política o mais 
importante é cuidar do coletivo 
e, cada qual, tem papel funda-
mental. Mesmo aquelas cidades 
mais afastadas, com populações 
diminutas e baixo orçamento, se 
tornam grandiosas quando utili-
zam o princípio do “pense global 

e aja local”. 
A UVESP – União de Vereado-

res do Estado de São Paulo em 
conjunto com a Secretaria do 
Meio Ambiente capitaneada pelo 
Bruno Covas, o apoio da Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo através do Deputa-
do Estadual Itamar Borges irão 
formatar no início do ano um 
Seminário para debater assun-
tos do meio ambiente e da sus-
tentabilidade para que os novos 
Governos Municipais trabalhem 
em parceria para a melhoria das 
condições de vida de hoje e das 
gerações futuras. 

Mãos à obra que há muito que 
fazer! ■

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

O  F I M  d O  M U n d O

Por:  Juliana Franco

No momento em que o 
mundo discute o desen-
volvimento sustentável, 

a Câmara Municipal de Louveira, 
sabendo da importância de ações 
com foco no meio ambiente, im-
plantou na Casa o programa Câ-
mara Sustentável. Criado por 
meio da Resolução 003/2012, de 
março, a iniciativa visa transfor-
mar os hábitos de todos os servi-
dores – são cerca de 50, incluindo 
os vereadores – sobre a necessi-
dade de interagir de forma cons-
ciente.

A ideia partiu do presidente 
da Casa de Leis, Estanislau Ste-
ck (PSD), e por meio de ações de 
sensibilização e intervenções ar-
quitetônicas, o projeto prevê sé-
rie de ações. Além de palestras, 
a iniciativa foca nas orientações 
e modificações de atitudes indivi-
duais que, em conjunto, ganham 
peso para a redução no consumo 
de material, reutilização daque-
les possíveis e separação para 
reciclagem do que será descar-
tado. 

Steck explica que o programa 

Câmara Sustentável prevê altera-
ções na estrutura do prédio, com 
intervenções arquitetônicas que 
reduzam o consumo de energia e 
água, por exemplo. Outra preocu-
pação é com a questão da aces-
sibilidade, com a implantação de 
piso tátil  e elevador para acesso 
ao palco do plenário. 

 “Para os resultados serem 
positivos, o primeiro passo à 
conscientizar nossos servidores. 
Não adianta termos um prédio 
sustentável e o servidor não con-
seguir deixar de consumir o que 
não é necessário”, afirma o pre-
sidente da Câmara, que foi reelei-
to nas eleições municipais deste 
ano. 

Em 2012, foram realizadas 
duas palestras com tema, além 
do evento Sustentabilidade no Po-
der Público, promovido pela Câ-
mara em parceria com o Senado 
Federal e a Secretaria do Estado 
do Desenvolvimento Metropoli-
tano. “Ainda não temos um com-
parativo do que foi economizado. 
A ideia é fazer o levantamento 
anualmente. Mas pudemos no-

tar mudanças na 
atitude dos fun-
cionários. Quan-
do demos início a 
discussão sobre 
o projeto, não queríamos apenas 
o prédio físico, mas também as 
ações de cada pessoa. Os papéis, 
por exemplo, são reaproveitados. 
Transformamos em blocos para 
rascunho os que dão. Já com os 
que não é possível, picotamos e 
usamos na compostagem”, conta 
Steck.

A comissão que gerencia a 
iniciativa também fez indicações 
à presidência da Casa para que 
haja redução no consumo de 
energia elétrica e água, além da 
substituição de produtos por ou-
tros menos agressivos ao meio 
ambiente, como a eliminação 
de copos e papéis descartáveis. 
Adotou-se a utilização de purifi-
cadores de água no lugar dos tra-
dicionais galões e a implantação 
do sistema de compostagem – 
processo em que há recuperação 
dos restos de alimentos para a 
confecção de adubo para as plan-

tas do jardim interno. 
 “Nem sempre há economia 

financeira com as práticas sus-
tentáveis. Mas este não é o nos-
so principal objetivo. Focamos no 
melhor uso dos recursos e na ne-
cessidade de ações que agridam 
o menos o meio ambiente”, asse-
gura o vereador.

Outro fator importante foi a in-
clusão de medidas que orientem 
a compra de materiais menos 
agressivos ao ambiente. A reso-
lução 015/2012 foi implantada e 
prevê o requisito sustentabilidade 
nos processos de compra e con-
tratações da Câmara, conhecida 
como “licitação sustentável”. 

 “Nosso programa se baseia 
na conscientização que possa 
transformar. Queremos fazer 
com que as pessoas pensem em 
sustentabilidade. São pequenas 
atitudes que em conjunto fazem a 
diferença”, finaliza Steck. ■

SUStEntABILIdAdE também é 
assunto da CÂMARA

Projeto implantado há nove meses em Louveira, 
conscientiza funcionários sobre a importância de ações 

com foco no meio ambiente.
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CIDADE CIDADÃO�
RIBEIRÃO PRETO

536 APARtAMEntOS dO PROGRAMA 
MInHA CASA MInHA VIdA

Dois novos conjuntos de 
apartamentos, o Itaju-
bá e Palmiro Bin, lo-

calizados nos bairros Ipiranga 
e Maria Casagrande, respecti-

vamente, serão entregues 
este mês pela prefeitura 
de Ribeirão Preto, por in-
termédio da Cohab-RP, e 
Caixa Econômica Federal. 
Serão 536 apartamentos.

No período de 2009 até 
agora foram beneficiadas 
com a casa própria 16 mil 
famílias distribuídas em 
aproximadamente 3.600 

imóveis. Ao todo, o investimen-
to no setor chegou a R$ 127 mi-
lhões, sendo R$ 69.292.141,42 
do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida. ■

SÃO BERNARDO DO CAMPO

80 UnIdAdES nO nOVA SILVInA

OO prefeito de São Ber-
nardo do Campo entre-
gou, no primeiro final 

de semana de dezembro, 80 
unidades - de um total de 540 
moradias - do Conjunto Habita-
cional Nova Silvina. Na ocasião, 
também foi entregue o centro 
comercial do local, com 14 uni-
dades comerciais destinadas à 
geração de renda de alguns mo-
radores contemplados por meio 
de sorteio. Aadministração mu-
nicipal chega à marca de 3.282 
unidades habitacionais de um 
total de 5.280 que serão entre-
gues.

A última entrega beneficiou 
famílias do Jardim Colina e de 
alojamentos provisórios do mu-

nicípio: José Fornari, Pedreira, 
Madureira e Vila Império, além 
das famílias oriundas do Acam-
pamento dos Ciganos. Cada 
unidade conta com dois dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro 
e área de serviços.O projeto foi 
concebido de forma integrada 
entre dois contratos firmados 
com o Governo Federal. ■

OSASCO

PLAntEG QUALIFICA 
180 PESSOAS

Cerca de 180 alunos 
dos cursos ofereci-
dos pela Secretaria 

de Desenvolvimento, Traba-
lho e Inclusão de Osasco, re-
ceberam no final de novem-
bro os certificados dos cursos 
do Planteq (Plano Territorial 
de Qualificação 2011/2012). O 
Planteq é uma das modalidades 
do Plano Nacional de Qualifica-
ção, que ao lado do Seguro De-
semprego e da Intermediação 
de Mão de Obra, formam os três 
pilares do Sistema Público do 
Trabalho, Emprego e Renda. 

Seus cursos foram propostos 
a partir da análise da demanda 
do município e da região, atre-
lando a empregabilidade à qua-
lificação. A iniciativa visa im-
pulsionar a inclusão social e o 
desenvolvimento local.

Realizado em parceria com 
o Senac, as aulas formaram 

profissionais nas áreas de Ope-
rador de Supermercado, Almo-
xarife com ênfase em Logística, 
Camareira em Meios de Hospe-
dagem, Iniciação à Panificação, 
Vitrinista, Auxiliar Administra-
tivo, Auxiliar de Escritório, Au-
xiliar de Cozinha e Merendeira. 
Além das aulas, eles foram be-
neficiados com auxílio-trans-
porte, material didático, lanche 
e certificação. O diferencial do 
programa é a inclusão de Pes-
soas com Deficiência, não ape-
nas nos cursos, mas também no 
mercado de trabalho. ■

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

nOVO SIStEMA dO COI 
É PIOnEIRO

A Prefeitura de São José 
dos Campos entregou, 
no final de novembro, o 

novo sistema de monitoramento 
de imagens do Centro de Ope-
rações Integradas (COI). Com o 
investimento da administração 
municipal, o sistema de moni-
toramento, que era analógico, 
passa a ser digital, o que otimiza 
a infraestrutura e reduz a possi-

bilidade de perda de 
imagem.

A implantação do 
novo sistema é feita 
em parceria com o 
Parque Tecnológico, 
por meio do progra-
ma Cidade Inteli-
gente. Desde julho 
deste ano, foram 
instaladas mais 181 
câmeras na cidade, 

somando 477 atualmente. Até o 
final do ano, serão 568 equipa-
mentos de vigilância.

São José recebeu as primei-
ras câmeras em vias públicas 
em 2000. O município foi o pri-
meiro do país a implantar câme-
ras em vias públicas. O COI foi 
inaugurado em 2002 e de janei-
ro a outubro deste ano o sistema 
registrou 1.522 ocorrências. ■

SOROCABA

PROJEtOS SOCIAIS SÃO REFE-
RÊnCIA PARA BUEnOS AIRES

O Subsecretário de For-
talecimento Familiar e 
Comunitário do Minis-

tério de Desenvolvimento So-
cial de Buenos Aires, Santiago 
López Medrano, esteve no dia 
30 de novembro, em Soroca-
ba, para conhecer na prática os 
programas sociais da Prefeitu-
ra, desenvolvidos por meio da 
Secretaria da Cidadania (Secid).

O objetivo da visita foi conhe-
cer os programas que atuam no 
atendimento aos moradores de 
rua, além de discutir uma pos-
sível parceria entre os governos 
de Buenos Aires e Sorocaba, na 

realização de um levantamen-
to dessa população nas duas 
cidades. O objetivo é criar uma 
metodologia conjunta para o de-
senvolvimento de uma ação ino-
vadora, com foco em solucionar 
essa questão. ■

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

VERBA PARA  
PARQUE tECnOLÓGICO

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, 
vai realizar a pavi-

mentação de trecho de acesso 
às empresas próximas ao Par-
que Tecnológico, no Distrito In-
dustrial Ulisses Guimarães. As 
obras serão executadas com 
recursos no valor de R$395 mil, 
provenientes de emenda parla-
mentar do deputado estadual 
Orlando Bolçone.

O recurso vai permitir a pa-
vimentação de 11.300 metros 
quadrados com CBUQ (Concre-
to Betuminoso a Quente) e a 
instalação de guias e sarjetas 
pré-moldadas.A intervenção 
vai beneficiar três empresas da 

área médica e o polo joalheiro, 
interligando vias que antes não 
se conectavam e facilitando o 
acesso à área.

O Parque Tecnológico de Rio 
Preto dispõe de R$7,8 milhões 
para a obra, que aguarda a li-
cença ambiental da Cetesb para 
ser iniciada. ■
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Em agosto do ano pas-
sado, o então técnico 
do Vasco (time do Rio 

de Janeiro), Ricardo Gomes, 
sofreu um acidente vascular 
cerebral (AVC) à beira do gra-
mado do Engenhão. Transpor-
tado às presas em uma am-
bulância para uma unidade de 
terapia intensiva (UTI) de um 
hospital, Ricardo sobreviveu. 

Mas, segundo especialistas, 
o final do treinador poderia ter 
sido diferente devido à falta de 
uma UTI móvel. Na ocasião, a 
presença não era obrigatória. 

Situação que deve mudar. A 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) aprovou, em decisão ter-
minativa (sem necessidade de 
ir para o Plenário), o projeto 
de lei que obriga os estádios 
a manter UTIs móveis durante 
partidas com mais de 10 mil 
torcedores.

A proposta (PLS 640/11) é 
de Humberto Costa (PT-PE) 
e agora vai para a Câmara. O 
Estatuto do Torcedor já pre-
vê a obrigatoriedade de que o 
promotor de evento esportivo 
disponibilize um médico, dois 
enfermeiros e uma ambulância 
para cada 10 mil torcedores. 

A proposta aprovada no dia 
31 de outubro deste ano, pela 
Comissão, prevê que haja pelo 
menos uma ambulância do tipo 
UTI móvel. Em Piracicaba, to-
dos os jogos do time da cida-
de, o XV de Piracicaba, há uma 
ambulância UTI e um médico 
disponibilizado pela Unimed, 
empresa que tem acordo com 
a equipe. “Esta é uma obriga-
toriedade nos nossos jogos. 
Se não tem o médico e a UTI, 
o jogo não começa. Esta par-
ceria ocorre há anos”, explica 
o médico-adjunto do XV de Pi-

racicaba, José Roberto Alleoni. 
“Quando a ambulância sai do 
estádio para levar algum atleta 
ao hospital, por exemplo, uma 
outra é enviada. Nunca realiza-
mos a disputa sem este auxí-
lio”, acrescenta.

Além da UTI disponibilizada 
para os jogadores, a prefeitu-
ra da cidade também fornece 
uma ambulância pública – ge-
ralmente do Samu (Serviço de 
Atendimento Médico de Urgên-
cia) – para o público, revela Al-
leoni.

Segundo o autor da propos-
ta, Humberto Costa, ambulân-
cias simples não estão ade-
quadamente equipadas para 
prestar o atendimento neces-
sário, o que pode resultar em 
morte. Apenas as UTIs móveis 

podem garantir o atendimento 
de urgência necessário, res-
salta.

“Diversos episódios de mor-
te súbita ocorridos em compe-
tições esportivas e veiculados 
pela mídia demonstram a ne-
cessidade de que os atendi-
mentos sejam mais rápidos e 
eficientes”, argumenta Costa.

Para o médico-adjunto José 
Roberto Alleoni, os primeiros 
socorros são fundamentais 
para salvar a vida. “O primeiro 
atendimento é o mais impor-
tante e pode fazer a diferença 
entre a vida e a morte. Sempre 
vemos mortes dentro de cam-
pos e com uma ambulância 
com desfibrilador e um médico 
especialista as notícias podem 
mudar”, finaliza. ■

UtI MÓVEL 
nos Estadios´

Proposta vai para a Câmara e obriga organizadores manter 
uma ambulância equipada com UTI para cada 10 mil pessoas

Por: Juliana Franco



BIBLIOtECA ItInERAntE

A Secretaria 
de Edu-
cação de 

I t a q u a q u e c e t u b a 
lançou a biblioteca 
itinerante, que ofe-
rece aos munícipes 
acesso à leitura. O 
micro-ônibus possui 
livros paradidáticos 
de Educação Infantil 
e Ensino Fundamen-
tal, um acervo lite-
rário universal, além 
de computador, data 
show e telão. Fora do micro-
ônibus há apresentações diver-
sas e contação de histórias. A 
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VISItA À CASA dO AdOLESCEntE
CARAPICUÍBA

No dia 3 de dezem-
bro, o prefeito de 
Carapicuíba, Sergio 

Ribeiro,recepcionou a comitiva 
formada por representantes da 
Argentina, Venezuela, Guatema-
la, Chile, Costa Rica e Estados 
Unidos em visita à Casa do Ado-
lescente de Carapicuíba. 

A escolha de apresentar a 
experiência da Casa à comiti-

va ocorreu 
porque o 
município é 
o único da 
região Oes-
te da Gran-
de São Pau-
lo a possuir 
um espaço 
e x c l u s i v o 
para este 
atendimen-
to. As expe-

riências dos melhores trabalhos 
da instituição foram expostas 
no I Seminário Internacional 
de Boas Práticas em Saúde do 
Adolescente nas Américas, or-
ganizado pela Secretaria de Es-
tado da Saúde e a Organização 
Pan-Americana da Saúde/Brasil 
(OPS). A Casa do Adolescente 
atendejovens de 10 a 19 anos.  ■

COnVÊnIO VAI IMPLAntAR 
C E n t R O  d I A  d O  I d O S O

MOgI DAS CRUzES

O p re fe i t o 
em exer-
cício de 

Mogi das Cruzes, 
José Antonio Cuco 
Pereira, assinou 
convênio com o 
Governo Estadual 
para implantação 
de um Centro Dia 
para Idosos na ci-
dade.  O Centro 
Dia atenderá famí-
lias que precisam 
trabalhar fora e não têm onde 
deixar seus idosos nesse perí-
odo. 

O projeto é coordenado pela 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social (Seds), que 

apoia municípios para a implan-
tação destes espaços de acolhi-
mento, proteção e convivência 
de idosos semidependentes, 
com idade igual ou superior a 60 
anos.  ■

EntREGA dO VIAdUtO dA AVEnIdA LIMEIRA
PIRACICABA

O prefeito Barjas Negri 
entregou, no final de 
novembro, mais uma 

obra do Plano de Mobilidade Vi-
ária, na região da Vila Rezende: 
o viaduto que liga as avenidas 
Limeira e 1º de Agosto.  O pro-
jeto gerou 40 mil empregos nos 

últimos oito 
anos, período 
em que a frota 
da cidadecres-
ceu 55%.

Com esta 
entrega, mais 
o viaduto Fran-
cisco Jesuíno 
Avanzi “Chi-
cão” (entre as 
avenidas Rio 
Claro e 1º de 

Agosto) e a Ponte do Mirante 
Caio Tabajara Esteves de Lima, 
a administração conclui o proje-
to para a região da Vila Rezende, 
que oferece dinamismo e segu-
rança ao trânsito e reduz o tem-
po de recurso para trabalhado-
res e estudantes.  ■

ITAQUAQUECETUBA

biblioteca itinerante percorre 
todos os bairros, com prioridade 
aos mais afastados. ■

EnCOntRO dISCUtE COMO EnFREntAR A 
VIOLÊnCIA SExUAL InFAntIL

JUNDIAÍ

A Secretaria de Saúde, 
em parceria com a 
Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, promoveu, 
na segunda quinzena de novem-
bro, o “Encontro multiprofis-
sional para enfrentamento da 
violência sexual contra crianças 
e adolescentes: aspectos psi-
cológicos, médicos e jurídicos”. 
Organizado para possibilitar a 
discussão ampliada dos diver-
sos setores da sociedade para 
o enfrentamento, atendimento 
e acompanhamento das crian-
ças e adolescentes em situação 
de violência sexual, o encontro 
reuniu profissionais de saúde, 
educação e assistência social 
dos setores público e privado, 
conselhos de direito, tutelares, 
defensores públicos, advoga-
dos, profissionais da segurança 
pública. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

dAdE libera R$ 272 milhões às Estâncias
Com 67 municípios es-

tâncias no Estado de 
São Paulo, o turismo 

paulista possui um grande alia-
do para oferecer e manter uma 
infraestrutura turística capaz 
de bem receber seus visitantes. 
Trata-se do DADE (Departamen-
to de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), órgão que inte-
gra a Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.

Classificados como estâncias 
balneárias, turísticas, hidromi-
nerais e climáticas, as estâncias 

paulistas recebem recursos do 
DADE por meio de convênios 
em que, até o mês de outubro 
de 2012, bateu recorde, foram 
atendidos 64 municípios e re-
alizados 373 pagamentos que 
somam mais de R$ 272 milhões.

É importante destacar que a 
verba do DADE é um recurso que 
está disponível para cada estân-
cia no orçamento do Estado to-
dos os anos. E, para recebê-lo, 
a Prefeitura deve determinar 
quais serão os objetos dos con-
vênios a serem celebrados. ■

Sucesso na 
Semana Mesa SP
A 9ª Semana Mesa SP, 

que ocorreu no início 
de novembro, em São 

Paulo, contou com ingrediente 
a mais, além de seu foco gas-
tronômico. O estúdio fotográfi-
co do estande da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo 
(SETUR) - apoiadora do evento – 
ficou aberto aos visitantes, gra-
tuitamente, que puderam tirar 
uma foto em fundo infinito que, 
ao ser impressa, transformou 
o visitante em um chefe da alta 
gastronomia paulista. 

Segundo os responsáveis 
pela iniciativa, da Revista Praze-

res da Mesa, o público estima-
do é superior a 12 mil pessoas, 
contando com a participação de 
mais de 150 chefes e especialis-
tas. ■

Passeio com sabor 
de FRUtA

Quem gosta da “cultura 
da roça”, degustação 
de vinhos, comer frutas 

no pomar, passeios rurais tran-
quilos, ver a colheita das frutas 
da estação e ainda provar a boa 
comida do interior paulista, não 
pode deixar de conhecer o Cir-
cuito das Frutas integrado pelas 
cidades de Atibaia, Indaiatuba, 
Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, 
Louveira, Morungaba, Valinhos 
e Vinhedo.

Visitar adegas de vinho e li-

cores, fazendas históricas de 
café, engenhos produtores de 
cachaça e apiários são alguns 
dos passeios que se pode fazer 
pela região que é repleta de res-
taurantes com pratos da culiná-
ria local. O circuito nasceu em 
2000 como Associação de Turis-
mo Rural do Circuito das Frutas 
e inicialmente era composto 
por oito municípios. Atualmen-
te a região do circuito é a maior 
produtora de frutas de época do 
Brasil. ■

ItÁLIA mais perto 
de São Paulo

Representantes do tu-
rismo italiano estive-
ram no gabinete do 

secretário de turismo do Estado 
de São Paulo, Cláudio Valver-
de, com a missão de aumentar 
o fluxo de viajantes entre pau-
listas e os oriundos da “bota”. 
De acordo com o diretor para a 
América Latina da Enit – Agên-
cia Nacional Italiana de Turis-
mo, Salvatore Costanzo, pre-

sente ao encontro, o 
território paulista é 
muito especial para a 
Itália, uma vez que os 
descendentes de imi-
grantes italianos que 
vivem no Estado são 
número expressivo.

O secretário Valver-
de afirmou que, entre 
os itens que podem 
ampliar as relações 

entre São Paulo e Itália, encon-
tra-se a gastronomia, já respon-
sável pela ligação entre estes 
dois destinos, a exemplo dos in-
contáveis restaurantes especia-
lizados na típica comida italiana 
localizados em solo paulista. 

O turismo é um setor muito 
forte na Itália que recebe, anu-
almente, cerca de 55 milhões de 
visitantes e destes, 250 mil são 
brasileiros. ■

Atrativos para o 
mercado PORtUGUÊS

De olho nos visitantes 
na Copa do Mundo 
2014, São Paulo exibiu, 

em outubro, seus destinos para 
300 convidados do mercado tu-
rístico português, em Lisboa. 
O evento é a 5ª edição do Goal 
to Brasil, que se traduz na pro-
moção dos destinos brasileiros 
no exterior. A iniciativa é da 
Embratur – Instituto Brasilei-
ro de Turismo. A cada edição, 

um Estado tem maior espaço 
para apresentar seus atrativos 
turísticos. Na capital lusa, São 
Paulo foi o estado-anfitrião.

Goal to Brasil já aconteceu 
em Santiago (Chile), Bogotá 
(Colômbia), Buenos Aires (Ar-
gentina), Paris (França) e ain-
da prevê mais um evento esse 
ano em Toronto (Canadá), 
além de outros oito encontros 
em 2013. ■




