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UMA PUBLICAÇÃO UVESP PELO FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO

EDITORIAL

“O Sebrae apoia o desenvolvi-
mento e o vereador é o agente 
desse esperado desenvolvi-
mento. Por aí pode caminhar a 
Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa.”
Pág.  07

ACESSIBILIDADE

“Devem os movimentos de 
inclusão participar ativamente 
das audiências públicas que 
acontecem durante a elabora-
ção das três leis que norteiam 
a repartição do direito público”
Pág.  10

A PAZ

“Bento 16 identificou, segundo 
Ruy Altenfelder, o grande risco 
de a paz ser considerada uma 
mera produção técnica, fruto 
apenas de acordo.”
Pág.  08

Pág 05 l   DEPUTADOS ACIMA DE LEGENDAS
“Marcelo Barbieri - de Araraquara, é o prefeito que 
dá o exemplo, liderando um grande movimento 
para focar no desenvolvimento social e econômico 
da cidade e região.”

Pág 08 l CRESCE A ECONOMIA DO INTERIOR
“Jonas Donizete - de Campinas conta com a a 
comunidade acadêmica da cidade e com o apoio 
popular para o processo de crescimento sustentá-
vel dessa  região metropolitana.”

Págs 10, 12, 13 e 14 l CARAVANA PELO INTERIOR - A Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania 
atua não só na direção da capacitação, mas, também, através do desfile de modas inclusiva, na alegria das 
crianças com deficiência.

ESPECIAL DESTAQUES

EDUCAÇÃO

“Educar significa construir a 
base de cada indivíduo para 
que ele possa superar as difi-
culdades da vida. Essa edição 
aborda os investimentos
do Brasil na educação e a pro-
posta de Luiz Gonzaga Bertelli 
para que, pela educação, os 
jovens ganhem posições  no 
mercado de trabalho.”
Pág.  07 e 11
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LEGISLATIVO & SEBRAE 
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Em várias oportunida-
des, parceiros, Sebrae e 
Uvesp trabalharam dire-

tamente pela Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, ante a im-
portância de se prestigiar os pe-
quenos negócios, propulsores do 
crescimento municipal.

A discussão sobre o papel do 
vereador para fortalecimento da 
Lei Geral precisa voltar à agen-
da da direção do Sebrae paulista, 
onde pontifica Alencar Burti, nome 
vinculado ao desenvolvimento e ao 
avanço de iniciativas que promo-
vam a paz nos municípios.

A economia do interior, ain-
da, é constituída por pequenos 
negócios e muita informalidade. 
Existe trabalho, apesar do baixo 
índice de formalização dos tra-
balhadores em condições ge-
renciais rudimentares dos em-
preendimentos. Por outro lado, 
esta configuração empresarial é 
capaz de gerar postos de traba-
lho para pessoas com pouca qua-
lificação profissional, oferecendo 
oportunidades a parcelas desfa-
vorecidas da população. 

Em um país como o nosso, 
com profundas carências em 
educação e tecnologia, as em-
presas de menor porte formais 
e informais são também um im-
portante colchão social.

Não há dúvida que as opor-
tunidades dos grandes investi-
mentos previstos para o país nos 
próximos anos abrirão caminhos 
para a criação de centenas ou 
milhares de pequenos negócios 
em muitas cidades. Alguns mu-
nicípios serão diretamente be-
neficiados. E talvez o consenso 
aponte que este é um caminho 
“natural”, como se não fosse 
necessário investir em políticas 
e programas específicos para 
suprir as muitas carências dos 
municípios, como se o desenvol-
vimento fosse alcançar a todos na 
mesma velocidade.

Quando, por exemplo, um polo 
produtivo se instala em uma ci-
dade, se torna âncora do desen-
volvimento regional. Pergunta-
-se. Qual o planejamento para o 
desenvolvimento dos municípios 
vizinhos? Como os cidadãos irão 

se apropriar deste momento de 
oportunidades?

É preciso refletir quanto ao 
impacto do bom momento de 
investimentos nas cidades, inte-
grantes do sistema federativo e 
única figura jurídica palpável.

A Uvesp estimula seus asso-
ciados a pensar sobre o tipo de 
desenvolvimento que queremos 
para as cidades paulistas. Os 
municípios precisam fazer parte 
da estratégia principal e não so-
mente absorver as externalida-
des dos projetos. 

É por isso que o Sebrae es-
tuda atuar diretamente na apro-
ximação dos vereadores, além 
dos prefeitos, com os dirigentes 
de empresas de pequeno por-
te. Afinal, além de líderes e em-
preendedores, estes agentes do 
desenvolvimento se empenham 
diariamente no suprimento de 
necessidades da sociedade.

Por um lado, vereadores e 
prefeitos lutam por obras e servi-
ços públicos, pela otimização dos 
recursos arrecadados sobre a 
geração de riquezas nos municí-

pios, pela transparência e lisura 
na administração dos destinos da 
comunidade.

O Vereador, principalmente, 
ouve o contribuinte, interpreta 
seus anseios e dá forma às so-
luções que conduzirão ao atendi-
mento das demandas populares.

A responsabilidade dos gesto-
res públicos envolvidos nos pro-
jetos de renascimento do país é 
grande. É necessário criar um 
ambiente favorável ao fortale-
cimento dos negócios que pos-
sam gerar empregos, renda, ao 
lado do Desenvolve SP e Banco 
do Povo. Atrair investimentos em 
tecnologia e educação possibi-
litando, portanto, a desconcen-
tração do desenvolvimento para 
muitas cidades, é imperativo.

A somatória disso tudo e a 
união de todos oferecerão os re-
sultados necessários, pois o in-
vestimento para gerar uma vaga 
de trabalho numa grande empre-
sa, é quatro vezes maior, em mé-
dia, do que o investimento exigido 
para gerar uma vaga na pequena 
empresa. ■
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A Desenvolve SP dispo-
nibilizou desde 2009 
mais de R$ 1 bilhão em 

financiamentos para pequenas 
e médias empresas investirem 
no Estado. Nunca uma agência 
de fomento atingiu este valor 
em tão pouco tempo. Os recur-
sos são aplicados na economia 
paulista e geram emprego ao 
cidadão de São Paulo. Também, 
as prefeituras são beneficiadas 
com recursos para investimen-
tos.

“A Desenvolve SP se tornou, 
ao longo destes quatro anos, 
um dos principais parceiros do 
pequeno e médio empreende-
dor paulista, financiando com 
juros baixos e longos prazos o 
investimento para o crescimen-
to da economia de São Paulo”, 
afirma o presidente da institui-
ção, Milton Luiz de Melo San-
tos, denominado “Banqueiro 
dos Sonhos”, pelo governador 
Geraldo Alckmin, expressão ex-
traída da manifestação dos em-
presários premiados na soleni-
dade da marca de R$ 1 bilhão 
colocados no mercado.

Nestes quatro anos, o setor 
industrial foi o maior tomador 
de empréstimo da Desenvolve 
SP, com 62% do financiamen-
to. Em seguida, está o setor de 
serviços, com 17%. As prefei-
turas tomaram 13% dos em-
préstimos, e o comércio, 8%. 
Os juros, a partir de zero, são 
subsidiados pelo Governo do 
Estado.

DESENVOLVIMENTO 
DO INTERIOR

A maioria dos financiamen-
tos é voltada para o interior do 
Estado: 62%. Entre as regiões 
que se destacam estão a Re-
gião Metropolitana de Campi-
nas e as regiões de Sorocaba, 
Ribeirão Preto, São José do Rio 
Preto e Piracicaba. A Região 
Metropolitana de São Paulo fi-
cou com 37% do total financia-
do pela Desenvolve SP ao longo 

destes quatro anos.
SOLENIDADE

A comemoração dos resulta-
dos de empréstimos da institui-
ção foi no Palácio dos Bandei-
rantes, oportunidade em que 
o governador Geraldo Alckmin 
anunciou uma linha de crédito 
exclusiva para prefeituras rea-
lizarem projetos de iluminação 
pública nos municípios. 

A iniciativa pretende auxiliar 
os administradores a se pre-
pararem para assumir a ges-
tão da rede de iluminação das 
cidades a partir de 2014. Taxas 
serão de 8% ao ano (+IPC/FIPE) 
e prazos que chegam a 72 me-
ses, com um ano de carência. 
Estão disponibilizados  R$ 100 
milhões. “Vai estimular as pes-
soas a saírem de cada, praças 
e avenidas bem iluminadas, vai 
movimentar o comércio e au-
mentar a segurança”, afirmou 
o governador.

RAZÃO DA LINHA DE CRÉDITO
Resolução da Agência Na-

cional de Energia Eletrica (Ane-
el), determina que a partir de 
janeiro de 2014 os ativos de 
iluminação pública, que an-
tes eram das distribuidoras de 
energia elétrica, passam a fi-
car sob a responsabilidade das 
prefeituras. Dessa forma, os 
municípios passarão a elaborar 
projetos, implantar, expandir, 
operar e realizar a manutenção 
das instalações de iluminação 
pública.

SOLUÇÃO
A pedido do governador, a 

Desenvolve SP criou essa li-
nha de crédito exclusivamente 
para apoiar os gestores. “Pro-
blemas como os altos custos 
que serão gerados pela medida 
e o cronograma apertado para 
as mudanças têm preocupado 
os prefeitos. Vamos atendê-los 
com juros baixos e longo pra-
zo”, afiança Milton Luiz de Melo 
Santos, responsável pelo su-

cesso direto do Desenvolve SP.

REPRESENTANTE
Marcos Bertaioli, prefeito de 

Mogi das Cruzes representou 
os prefeitos na comemoração e 
assinou no ano dois convênios 
que garantirão um total de R$ 
11.3 milhões em recursos do 
Governo do Estado para sua ci-
dade.

“Empreender é mais do que 
realizar, é acreditar em um so-
nho e ter coragem para realizá-
-lo. Neste sentido, o governa-
dor Alckmin foi muito feliz em 
alavancar o Desenvolve São 
Paulo e proporcionar todo o 
apoio necessário àqueles que 
acreditam no progresso, como 
ele”, afirmou Bertaioli.

Como Mogi disputa uma das 
sub sedes da Copa do Mundo, 
cerca de 6,2 milhões empres-
tados é para atender  a refor-
ma e modernização do estádio 
municipal, atendendo a todos 
os requisitos necessários para 
a competição.

INICIATIVA PRIVADA
Representando os empre-

sários, o diretor presidente da 
indústria têxtil  BomFio S.A., 
Alfredo Emilio Bonduki”, des-
tacou a importância do fomen-
to paulista à iniciativa privada. 

CAMPANhA

“Estamos sendo homenagea-
dos, mas nós é que devíamos 
homenagear o Desenvolve SP 
por incentivar os empresários 
paulistas.

Bonduki em seu discurso 
afirmou que o governador Alck-
min foi o primeiro a reconhecer 
a importância do setor têxtil 
paulista, desde 2003 quando 
concedeu  a redução do ICMS 
de 18% para 12% e agora de 
12% para 7%.

Bonduki sempre combateu, 
nas entidades que participa a 
pesada carga tributária que re-
cai sobre as indústrias, princi-
palmente na folha de pagamen-
tos.

FOMENTO AO 
EMPREENDEDOR PAULISTA

Para obter um financiamen-
to, o empresário pode acessar o 
site da Desenvolve SP www.de-
senvolvesp.com.br e fazer uma 
simulação. O empréstimo pode 
ser solicitado na hora, sem bu-
rocracia. Também é possível 
procurar uma das mais de 60 
associações empresariais con-
veniadas. A empresa deve ter 
faturamento anual de pelo me-
nos R$ 360 mil, e a taxa de ju-
ros cobrada é a partir de 0,41% 
ao mês (+IPC/Fipe), com prazo 
de até 10 anos para pagar. ■

Com o DESENVOLVE SP, Governo 
estimula o crescimento paulista

Comemoração da marca de R$ 1 bi emprestado registra 
estímulo de a100 milhões para iluminação pública.

Por: Silvia Melo
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DIRETRIZES

As reflexões de um dos 
incontestes líderes 
mundiais – cujas pala-

vras transcendem a expressiva 
comunidade católica (perto de 
1,2 bilhão de pessoas no mundo, 
segundo o Anuário Pontifício) – 
traçam um cenário perturba-
dor nascido da atual tendência 
de alijar o conceito da ética da 
finalidade maior do esforço hu-
mano, que deveria ser a busca 
da felicidade e da justiça nas 
relações sociais, e não simples-
mente do lucro de vários tipos a 
qualquer preço, em prejuízo de 
uma concreta sustentabilidade 
do desenvolvimento. Na encí-
clica “Caridade na Verdade”, o 
papa Bento 16 diz que, quando 
prevalece o primado da técnica, 
a consequência é uma tremen-
da confusão entre fins e meios: 
o empresário considerará o má-
ximo lucro na produção; o po-
lítico, a consolidação do poder; 

DESENVOLVIMENTO 
E PAZ

 Por: Ruy Martins Altenfelder Silva*

o cientista, o resultado de suas 
pesquisas; e assim por diante. 
Em consequência, sob a rede 
das relações econômicas, finan-
ceiras ou políticas, vicejam in-
compreensões, contrariedades 
e injustiças; os fluxos dos co-
nhecimentos técnicos se mul-
tiplicam em benefício de seus 
detentores; enquanto as con-
dições de vida das populações 
que vivem sob tais influxos – e 
quase sempre na sua ignorância 
– permanecem imutáveis e sem 
assegurar efetiva possibilidade 
de emancipação.

Não é deste século a preo-
cupação da Igreja com a ques-
tão do desenvolvimento e da 
justiça social, tanto que esse é 
tema tradicional e recorrente 
das influentes encíclicas papais. 
Já na Páscoa de 1967, Paulo VI 
lançava a encíclica “Populorum 
Progressio” na qual, ao propor 
ações estratégicas visando à 
universalização dos benefícios 
do desenvolvimento, alertava 
que “as excessivas disparidades 
econômicas, sociais e culturais 
provocam, entre os povos, ten-
sões e discórdias, e põem em 
perigo a paz”. Neste início de 
século, é cada vez mais eviden-
te que a escalada dos conflitos 
entre países, entre etnias, entre 
comunidades religiosas encon-

tra um fértil alimento na pobre-
za e nas desigualdades de todos 
os tipos. Cenário que torna ex-
tremamente atual a afirmação 
da Paulo VI na mesma encícli-
ca: “Combater a miséria e lutar 
contra a injustiça é promover 
não só o bem-estar, mas tam-
bém o progresso humano de to-
dos e, portanto, o bem comum 
da humanidade.” Para ele, a paz 
não se reduz a uma ausência de 
guerra, fruto do equilíbrio sem-
pre precário das forças e, sim, 
constroi-se, dia a dia, na busca 
de uma ordem que traga uma 
justiça mais perfeita entre os 
homens.

Essa visão da paz não pode 
prescindir da ética – hoje um va-
lor condenado a uma margina-
lização que contamina os prin-
cípios que deveriam reger as 
relações internacionais. Bento 
16 identificou o grande risco de 
a paz ser considerada uma mera 
produção técnica, fruto apenas 
de acordos entre governos ou 
de iniciativas tendentes a asse-
gurar resultados econômicos. 
Com isso, fez eco a Paulo VI, que 
considerava os povos os auto-
res e primeiros responsáveis 
pelo próprio desenvolvimento, 
num esforço que envolve, além 
dos governos, a atuação de fa-
mílias bem estruturadas e de 

organizações profissionais, res-
ponsáveis pela tarefa educativa 
voltada à formação integral das 
pessoas. Aliás, ele considerava 
a educação de base o primeiro 
objetivo de um plano de desen-
volvimento, pois “a fome de ins-
trução não é menos deprimente 
do que a fome de alimentos”.

As palavras dos pontífices 
levam à reflexão, sendo impos-
sível não concordar com a ad-
vertência comum a eles de que 
o desenvolvimento econômico 
e social ficaria comprometido 
sem o respeito à verdadeira es-
cala de valores. Escala essa que 
é ditada pela ética, cuja prática 
resulta na desejável união do 
progresso técnico e econômico 
à construção de uma socieda-
de mais justa e humana. Uma 
sociedade propícia à realização 
de cidadãos plenos, com acesso 
garantido à educação, ao tra-
balho e à liberdade como fato-
res primordiais da busca pela 
felicidade. Em resumo, como 
concluiu o papa Paulo VI, desen-
volvimento é o novo nome da pa-
lavra paz. ■

* Ruy Martins Altenfelder Silva 
é presidente do Conselho de Admi-

nistração do CIEE e da Academia Pau-
lista de Letras Jurídicas. 
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MUNICIPALISMO

Por: Juliana Franco

Araraquara dá um grande 
exemplo à política brasileira

Unir forças políticas 
na tentativa de discu-
tir sistemas públicos 

que focam o desenvolvimento 
do município. Este é o modelo 
de administração adotado pelo 
prefeito de Araraquara, Marce-
lo Barbieri (PMDB). À frente do 
Executivo pelo segundo man-
dato seguido, o administrador 
explica que, independente das 
divergências entre os partidos, 
concentra o seu trabalho em 
levar grandes investimentos à 
cidade. 

 “A Prefeitura de Araraquara 
tem bom relacionamento com 
o deputado estadual da cidade, 
Edinho Silva, que é do PT, com 
o ex-deputado federal que re-
presentava a região pelo PPS e 
hoje conselheiro do Tribunal de 
Contas, Dimas Ramalho, e com 
o deputado estadual Roberto 
Massafera, do PSDB. Além dis-
so, o meu partido é coligado há 
oito partidos”, conta Barbieri, 
que acrescenta: “apesar das 
comarcas do meu partido, é por 
meio desta união de forças que 
conseguimos pensar em políti-
cas de saúde, transporte públi-
co, entre outras áreas e tam-
bém transformamos a cidade 
em um bom ambiente que atrai 
investimentos”. 

Investimentos que chega-
ram. Araraquara concorreu 
com 15 cidades do Brasil e foi 
escolhida para a instalação da 
nova unidade da empresa Ran-
don. No último dia 10, o prefeito 
assinou, na presença do gover-
nador do Estado, Geraldo Alck-
min (PSDB), o protocolo de in-

tenções entre a administração 
municipal e o empreendimento 
gaúcho para a construção da 
nova planta industrial. O inves-
timento será de R$ 500 milhões.

A unidade, que deve entrar 
em funcionamento em 2017, vai 
produzir vagões e semirrebo-
ques canavieiros. A expectativa 
é que duas mil vagas de empre-
gos diretos sejam abertas. “O 
novo empreendimento repre-
senta uma transformação para 
a cidade, com geração de em-
prego e renda, além de resgatar 
a história do município com a 
ferrovia”, revela Barbieri.

Além disso, Araraquara tam-
bém será sede da empresa in-
diana JBF Industries LTD, for-
necedora de matéria-prima da 
Coca-Cola. O empreendimento 
vai investir R$ 1 bilhão na cida-
de. Serão 130 empregos diretos 
e 1.500 indiretos.

Barbieri explica que para 
conseguir administrar por meio 
da união de forças políticas, a 
experiência de 15 anos em Bra-
sília, no Congresso Nacional, foi 
fundamental. “Não se consegue 
governar no Brasil se não hou-
ver composição. Aprendi que os 
presidentes que não articula-
ram com o Congresso tiveram 
dificuldades. Esta vivência me 
ajudou a entender a importân-
cia da união e articulação políti-
ca para uma boa administração. 
Isto vale para qualquer instân-
cia do governo”.

Ainda de acordo com o ad-
ministrador, é necessário co-
locar o interesse da população 
acima de tudo e entender que 
há diversidade e complexidade, 
mas é necessário aprender a vi-
ver com elas. “Para aprovar um 
projeto, tem que divergir para 
pontos comuns a todos. O cole-
tivo deve prevalecer e paciência 
para dialogar é fundamental. 
Sem dúvida, quem ganha com 
isso é a população. Ganha me-
lhor saúde, educação, trans-
porte público, emprego, ela é 
a maior beneficiada”, assegura 
Barbieri.

O diálogo permanente tam-
bém é a postura adotada pelo 
deputado estadual, Edinho Silva 
(PT). “Tenho procurado fazer do 
meu mandato um instrumento 
de interlocução dos municípios 
do Estado de São Paulo juntos 
às esferas governamentais, 
Governo de São Paulo e Gover-
no Federal. Acredito muito na 
grande política, aquela que zela 
pelos interesses da coletividade 
acima de quaisquer outros inte-
resses”, revela.

Silva continua: “Penso que 
é possível, sim, construir uma 
cidade, um Estado e um Brasil 
de forma madura, trabalhan-
do a unidade entre os agentes 
políticos, independente de co-
res e bandeiras partidárias e 
os Governos Lula e Dilma são 
exemplos concretos disso. Não 

tenho dúvidas que é essa postu-
ra republicana que a população 
espera de todos nós”.

Para o deputado federal 
Newton Lima (PT), que também 
é da região de Araraquara, a 
melhor maneira de um gestor 
avançar na política é por meio 
da união de forças. Ele afirma 
que quando um prefeito ou go-
vernador apresenta um bom 
projeto, independente do parti-
do a que pertença, recebe apoio. 
“O governo federal, nos últimos 
dez anos, tem demonstrado 
isso na prática, primeiro com o 
ex-presidente Lula e agora com 
a presidenta Dilma. O poder 
Executivo precisa ter uma visão 
republicana. Isso é fundamen-
tal para o Brasil se desenvolver, 
não é possível mais que os go-
vernantes olhem somente a cor 
partidária para liberar as obras, 
recursos ou programas”, opina. 

O representante político afir-
ma que os partidos políticos são 
fundamentais para o fortaleci-
mento da democracia, mas pre-
cisam, cada vez mais, deixar a 
disputa para o período eleitoral. 
“Encerradas as eleições, todos 
devem se unir em prol da po-
pulação. Sempre trabalhei bus-
cando somar esforços, respei-
tando a vontade do eleitor, que 
democraticamente, por meio do 
voto, escolhe seus governantes 
e representantes”, finaliza.

O deputado estadual Rober-
to Massafera, (PSDB), ex-pre-
feito de Araraquara, um dos ar-
ticulares da união entende que 
“a política é a arte de trabalhar 
pelo bem comum”. Massafera 
admite que a disputa deva ser 
no período eleitoral “e depois os 

partidos devem ser unir obten-
do os resultados que Barbieri 
afirmou”.

“O deputado disse que as 
derrotas, a divisão das forças e 
a estagnação de várias cidades 
da região” nos levaram à essa 
experiência, cujos resultados 
estão visíveis no crescimento 
de Araraquara e outros muni-
cípios, “como São Carlos que 
se valeu desse modelo exitoso, 
ganhando resultados favoráveis 
ao seu desenvolvimento”.

CONSELHEIRO

O ex-deputado Dimas Ra-
malho, promotor de formação, 
apesar de se ausentar do pro-
cesso político, tem experiência 
comprovada no trabalho regio-
nal. “Ainda tomo café nos finais 
de semana com todos e aconse-
lho quando necessário”, disse 
Dimas, cuja vida pública é coro-
ada de êxito.

PREFEITO É ELEITO POR 
UM PARTIDO

De acordo com o diretor da 
Faculdade de Ciências Sociais 
da PUC Campinas, Pedro Rocha 
Lemos, um prefeito é eleito por 
um partido e a coligação de um 
partido. “Certamente o partido 
tem uma filosofia de gestão. Se 
supõe que ele tenha um enten-
dimento de como administrar 
uma cidade e isto foi colocado 
durante a campanha eleitoral”, 
explica. “Mas quando assume o 
mandato, o prefeito não é mais 
apenas do partido, e sim da ci-
dade. É neste momento que ele 
precisa aprender a lhe dar com 
várias questões, saber nego-
ciar com as diferentes esferas 
governamentais. Só assim é 
possível trazer recursos para o 
município”, complementa.

Apesar de considerar funda-
mental o diálogo e a adminis-
tração em prol da população, o 
docente afirma que não é pos-
sível governar sem nenhum 
tipo de base de apoio. “Ele não 
governa pelo partido, mas tem 
como base sua filosofia”.

Para o docente, uma visão 
ampla no governo é importante 
para fazer o melhor. “Se um ad-
ministrador tem a capacidade 
e sensibilidade de se entender 
com as esferas, o resultado é 
um bom governo para a cida-
de”. ■
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Formar o jovem 
é transformar 
a sua família.

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

A bolsa-auxílio concedida a milhares 
de aprendizes e estagiários ajuda a 
complementar a renda de suas famílias. 
Além de inserir os jovens no mercado 
de trabalho, o CIEE presta assistência 
às famílias e colabora com importantes 
ações sociais do Governo.

Todo político, ao ser elei-
to, passa a receber um 
ganho mensal. Trata-

-se de uma remuneração como 
qualquer outro posto de traba-
lho. É uma profissão que requer 
conhecimento e, acima de tudo, 
experiência. 

Mas assim como qualquer 
outra profissão, os políticos 
também não aprenderam como 
administrar o dinheiro ganho. 
Eles sofrem da mesma ausên-
cia da educação financeira, o 
que é preocupante, pois o tem-
po de permanência nos cargos 
é curto, em média, quatro anos. 
Alguns conseguem se reeleger, 
em caso de serem reconhecidos 
pela sociedade, mas nem sem-
pre isso acontece. 

Um ponto de grande rele-
vância é que, nos primeiro dois 
anos, o político eleito tem que 

focar em mostrar o porquê foi 
eleito. Geralmente, nos outros 
dois, já terá que ficar de olho na 
continuidade; seja um prefeito 
para a sua reeleição, seja um 
vereador, que poder se reeleger 
por quantos mandatos quiser. 
Mas uma coisa é certa: trata-se 
de uma profissão extremamente 
carente de educação financeira.

Os políticos têm como mis-
são servir a sociedade e, com 
isso, acabam se esquecendo de 
suas vidas e, muitas vezes, não 
se preparam para uma derrota 
nas próximas eleições, fazendo 
com que, nos anos seguintes, 
não tenham nenhuma remune-
ração, levando alguns à falência 
pessoal e familiar.

Junto com os ensinamentos 
de como administrar uma ci-
dade ou legislar em prol dela, 
também se faz necessário a 
educação financeira para que 
possam, inclusive, entender 
melhor as contas pessoais e fa-
miliares de seus eleitores. Um 
político educado financeiramen-
te certamente serve de exem-
plo, cuidando não só do dinheiro 
público, como também do seu 
próprio ganho. 

Assim, é necessário que, 
desde o primeiro dia do man-
dato, já se planeje para quando 
o período acabar. É importante 
criar uma alternativa de ren-

da ou não se distanciar de sua 
atuação anterior, garantindo, 
assim, o futuro financeiro e o 
profissional.

Se sua situação já for confor-
tável financeiramente, as preo-
cupações serão menores, mas, 
ainda assim, é importante que 
não se perca o foco das ques-
tões financeiras e que viva den-
tro de um padrão de vida dentro 
de sua realidade, pois, caso con-
trário, poderá ter que repensar 
o seu padrão de vida ao fim dos 
quatro anos.

Porém, se sua situação não 
for tão boa assim, cuidado, já 
passou da hora de fazer um 
diagnóstico em sua vida finan-
ceira. Como estão os seus ga-
nhos e os seus gastos? Anote, 
por 30 dias, tudo o que gastar, 
separando as despesas por ca-
tegorias. Dessa forma, você verá 
que comete muitos excessos. 

Lembro ainda que, estar em 
um cargo público, executivo ou 
legislativo, significa ter alguns 
benefícios, como carro à dispo-
sição com motorista e outros 
benefícios. Quando deixar o car-
go, o político voltará a sua vida 
ao normal, por isso, é preciso 
ter muita cautela. 

Há também os cargos de 
confiança, assessores e chefes 
de gabinetes, por exemplo, que 
também cumprem o mesmo pe-

ríodo e, por isso, também requer 
preocupação quanto ao dinheiro 
ganho neste período. 

Inicie imediatamente a pou-
par para o seu futuro. Defina 
objetivos de curto (até um ano), 
médio (de um a dez) e longo 
prazos (acima de dez), dentre os 
quais deverá estar o sonho da 
aposentadoria tranquila. Admi-
nistrar um cargo público não é 
algo simples, contudo, por mais 
que demande tempo, é funda-
mental que não se deixe de lado 
sua vida pessoal. ■

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Edu-
cação 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.

Além do mandato, político tem que pensar 
também na sua SAÚDE FINANCEIRA 
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Investimentos na EDUCAÇÃO

O Brasil tem 190 milhões 
de pessoas, 23,8 % da 
população estão na ida-

de escolar. Mas a taxa de analfa-
betismo ainda é grande, 1,9% é 
de adolescentes de 10 a 14 anos, 
já acima de 15 anos, fica 9,6%. O 
pior desempenho nos anos es-
colares fica no Norte e Nordeste 
do país, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010.

O País tem que ter um sis-
tema integrado de educação 
em que haja metas gerais para 
todos os municípios e estados, 
como já acontece na merenda 
escolar e na distribuição de li-
vros. Segundo o senador Cristo-
vam Buarque isso é assegurar 
padrões nacionais de qualidade.

Os gastos da União em edu-
cação relatam o crescimento de 
121% entre 2007 e 2011, atingin-
do R$60,3 bilhões, ou seja, qua-
se 1,5 do Produto Interno Bruto 
(PIB).  São muitos alunos, qua-
se 51 bilhões e pouco dinheiro, 
a União fica com a maior parte, 
57% do total arrecadado no país, 
25% com os estados e 18% com 
os municípios, porém contribui 
com 20% dos gastos em educa-
ção.

O crescimento é notório, re-
lata o presidente da comissão 
de educação deputado Gabriel 
Chalita, “mesmo tendo avança-
do muito, a educação ainda ca-
rece de profundos investimen-
tos para a construção de uma 
nação livre, sustentável, desen-
volvida e competitiva”.

Chalita complementa, “o Pla-
no Nacional de Educação que 
tramita no Congresso prevê que 
a área receba 10% do PIB. Além 
disso, lutamos pela destinação 
total do dinheiro do petróleo na 
camada pré-sal. Esse aporte 
de recursos para a educação, 
gerido com responsabilidade e 

de forma competente, pode ga-
rantir a qualidade necessária ao 
ensino, com todas as crianças e 
jovens aprendendo os saberes 
adequados a suas idades.”

Estudos elaborados em 
2011, pelo Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(CDES) da Presidência da Re-
pública revela que a maioria 
dos municípios arrecada pou-
co, sendo incapaz de arcar com 
suas responsabilidades, sendo 
assim o sistema de transferên-
cias intergovernamentais, que 
deveria ajudar os mais pobres, 
também demonstra falhas.

A realidade, é que o País vive 
uma desigualdade educacional. 
Tem estados que investem mais 
do que os outros, gerando esta 
desigualdade. Zerar o analfa-
betismo é um imenso desafio 
num país com as proporções e 
a diversidade que tem o Brasil. 
Houve um esforço muito grande 
nos últimos anos para universa-
lizar a educação. Agora, a prio-
ridade deve ser elevar a quali-
dade da educação pública.

Muita coisa ainda tem que 
ser feita, como por exemplo, 
valorizar o professor, não só 
com salários dignos, mas tam-
bém com condições de trabalho 
adequadas.  O deputado federal 
Gabriel Chalita relata seu apre-
ço pela educação, “vamos lutar 
para aprovar o PNE, que além 
de definir mais recursos, tam-
bém estabelece metas, diretri-
zes e ações para o período até 
2020, tornando as ações políti-
cas de Estado, e não de governo. 

E eu defendo ainda a propos-
ta de uma Lei de Responsabili-
dade Educacional, que puna os 
maus gestores assim como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
complementa Chalita.

Para chegar ao patamar dos 
países com analfabetismo zero 
com a Bélgica, Finlândia, No-
ruega entre outros, é preciso 

estar engajado, tanto a política 
quando a sociedade, com um 
único intuito, educação melhor 
para o país.

Entre os líderes no ranking, 
Finlândia tem sistema muito di-
ferente, os alunos fazem pouco 
dever de casa e a maior preo-
cupação é com a qualidade dos 
professores e do ambiente de 
aprendizado. Todo o sistema es-
colar é financiado pelo estado.

Um dos fatores do desempe-
nho é o início precoce dos estu-
dantes finlandeses na leitura, 
com um forte apoio das famí-
lias e também uma vasta rede 
de bibliotecas, sem falar na alta 
qualificação dos professores. As 
premissas básicas na educação 
são igualdade de acesso, deses-
tímulo à competição, apoio ao 
aluno com necessidades espe-

ciais, foco em evitar a repetên-
cia, estímulo à autoestima e va-
lorização da aprendizagem.

O senador Cristovam Buar-
que, disse que é possível para o 
Brasil, em médio prazo atingir 
os resultados Finlandeses. “É 
preciso saber que a Finlândia, 
há 40 ou 50 anos, tinha uma 
educação raquítica e sem ne-
nhum treinamento técnico. É 
o resultado de um esforço sis-
temático ao longo de décadas. 
Era um país que recebia ajuda 
da UNICEF para alimentar suas 
crianças”.

Na Finlândia todos os profes-
sores têm que ter no mínimo, 
a graduação ou mestrado. São 
profissionais respeitados e valo-
rizados, recebem bons salários 
e tem o poder aquisitivo médio 
para os padrões do país. ■

Por: Rael Pimenta

*No mundo:*
• 1,9% da população mundial não sabe ler e escrever;
• Nos países em desenvolvimento, há 57 milhões de analfabetos 

entre homens e 96 milhões entre mulheres, com idade de 15 a 
24 anos;

• 121 milhões de crianças estão fora das escolas;
• Na Noruega a taxa de analfabetismo é zero;
• O Marrocos registra uma taxa de analfabetismo de 50%;
• O governo da Índia paga um benefício de 100 mil rupias (cerca 

de R$ 3,90 mil) para cada filha que chegar a 18 anos solteira e 
com educação completa;

• Os ingleses leem 4,9 livros por ano e os americanos 5,1%.
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historicamente líder na 
produção industrial do 
país, a região metro-

politana da cidade de São Pau-
lo teve uma perda expressiva 
da sua participação no período 
2000-2010, enquanto duas no-
vas áreas se fortaleceram: as 
Regiões Administrativas (RAs) 
de Campinas e Sorocaba e a 
Área Industrial da Cana-de-
-Açúcar. É o que aponta pesqui-
sa da fundação Sistema Estadu-
al de Análise de Dados (SEADE) 
divulgada no artigo “Onde a In-
dústria se Fortalece no Estado 
de São Paulo” - o primeiro de 
uma série mensal do projeto 
Primeira Análise. 

Segundo o estudo, entre 
2000 e 2010, a região metropoli-
tana de São Paulo, Baixada San-
tista e região do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte tiveram retração 
no produto Industrial de 59,9% 
para 50%. “Não necessariamen-
te esses locais estão perdendo 
empresas, em alguns casos até 
estão, mas na maior parte o 
crescimento está se dando em 
outras localidades, são novas 
empresas que vão surgindo e 
mudando a composição relati-
va”, explicou Haroldo da Gama 
Torres, Diretor Adjunto de Aná-
lise e Disseminação de Infor-
mações do SEADE. Enquanto 
isso, as RAs de Campinas e 
Sorocaba e a Área Industrial da 
Cana-de-Açúcar apresentaram 
expansão de 37,8% para 47,5% 
e se consolidaram como os dois 
principais eixos em ascensão. 
Em comparação com a perda 
na participação do Estado de 
São Paulo na indústria nacional, 
que apresentou uma redução de 
45,1% para 42%, esses dois no-
vos polos somados ampliaram 
seu produto industrial de 14,4% 
para 16,6% no mesmo período.

No eixo Campinas-Sorocaba, 
o principal responsável pela ex-
pansão industrial é o chamado 
“Corredor Asiático”, composto 
por empresas japonesas, sul-
-coreanas e chinesas majori-
tariamente dos segmentos de 
tecnologia, automotivo e de pro-
dutos químicos. Entre as maio-

res estão a 
Toytota, Hyun-

dai, Honda, LG, Samsung 
e a Ajinomoto. “Todo 

um setor de autopeças 
acompanha a indús-

tria automobilística, 
s ã o a t r a -

í d a s 
para 

j u n -
to das 

fábricas 
uma média 

de 200 a 300 
empresas”, contou 

Torres. A região ainda 
ampliou sua liderança no 

segmento têxtil e duplicou a 
participação nos de máquinas 
para escritório e equipamentos 
de informática; material eletrô-
nico e equipamentos de comu-
nicação; eletrodomésticos e na 
indústria farmacêutica. 

A cidade de Campinas en-
cabeça o ranking de produção, 
seguida por Sorocaba, com des-
taque para os municípios de 
Jundiaí, Hortolândia, Louveira, 
Sumaré, Indaiatuba, Piracicaba, 
Vinhedo, Atibaia, Itupeva, Santa 
Bárbara d’Oeste, Rio Claro, Bo-
tucatu e Araçariguama. O docu-
mento do SEADE aponta para 
a formação de uma “base pro-
dutiva diversificada, que abarca 
diferentes cadeias produtivas” 
reforçando ainda mais a capa-
cidade competitiva da região, 
“já claramente beneficiada pela 
presença de uma estrutura de 
transportes, tecnológica e edu-
cacional de significativa enver-
gadura”. 

Entre os responsáveis pelo 
fenômeno de desconcentração 
das áreas tradicionais de pro-
dução industrial foram citados 
a escassez de terrenos, custo 
da mão de obra e os congestio-
namentos de tráfego, aliados 
aos incentivos oferecidos pela 
administração dos municípios 
que compõem esses novos po-
los. “O município de São Paulo 
está sim perdendo indústrias 
para o interior. Alguns setores, 
como bebidas e alimentos, que 
foram muito importantes estão 
migrando muito rapidamente. 
Restrições ambientais, o pre-
ço do terreno, impactam forte-
mente na decisão de deslocar a 
empresa. Há também os incen-
tivos fiscais e custos de trans-
porte. A capital perdeu cerca de 
4% do PIB industrial do Estado, 
que foi para o interior”, afirmou 
Torres. 

Já a chamada Área Indus-
trial da Cana-de-Açúcar foi be-
neficiada pela alta dos preços 
internacionais do açúcar e o 
crescimento da demanda por 
etanol, puxada pela fabricação 
de veículos flex. A expansão foi 
traduzida nos ramos de alimen-
tos e combustíveis, alavancados 
pela produção sucroalcooleira. 
“Na década passada houve uma 

ampliação na área plantada e 
um crescimento importante 
das usinas. Hoje, cerca de 85% 
do corte da cana em São Paulo 
está mecanizado, isso tem sig-
nificados importantes do ponto 
de vista de atração de empresas 
que vão facilitar esse processo 
fornecendo equipamentos”, de-
clarou o Diretor do SEADE. Esse 
eixo é integrado pelas RAs de 
Ribeirão Preto, São José do Rio 
Preto, Bauru, Marília, Franca, 
Araçatuba, Barretos e Presiden-
te Prudente. 

A pesquisa alerta que a con-
tinuidade da evolução das regi-
ões ligadas à Cana-de-Açúcar 
depende do desempenho do 
segmento de álcool. Mas, ao 
mesmo tempo em que política 
do ajuste de preços da gasolina 
impacta diretamente a capaci-
dade de investimento do setor e 
gera incertezas, novas oportuni-
dades surgem ligadas à produ-
ção de energia elétrica a partir 
do bagaço da cana.

Outro indicador importan-
te revelado na pesquisa é que 
tanto o eixo Campinas-Soroca-
ba quanto a Área Industrial da 
Cana-de-Açúcar tiveram impor-
tante participação nos anúncios 
de investimento, respondendo, 
em anos de expectativa de cres-

cimento econômico, por 64% do 
total do Estado. Esse dado con-
firma a tendência contínua de 
fortalecimento dessas regiões 
nos próximos anos, consolidan-
do as transformações econômi-
cas da nova dinâmica industrial 
paulista. 

O prefeito de Campinas, Jo-
nas Donizete afirma que inves-
tir na inteligência, aproveitando 
o potencial da UNICAMP é o ca-
minho, também, para fortalecer 
ainda mais o desenvolvimento 
econômico da região.  A região 
metropolitana de Campinas, 
com 19 municípios, tem uma 
população de aproximadamente 
3 milhões de pessoas. ■

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

COAF BRASIL NOSSO NEGÓCIO É LARANJA

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

Conheça nossa cooperativa!

(17) 3343-7848 | 3345-4338

Participamos de licitações em todo o território Nacional

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 245 
               Centro – Bebedouro SP

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

www.coafbrasil.com.br

Por: Carolina Lombardi

Pesquisa aponta maior participação 
do Interior na produção industrial
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ENTREVISTA

No dia 2 de maio de 
2013 foi apresentado 
pelo Executivo à Câ-

mara dos Deputados o Proje-
to de Lei nº 5.500, que dispõe 
sobre a destinação de recur-
sos dos royalties do petróleo, 
dos contratos licitados após 
3 de dezembro de 2012, tanto 
no modelo atual de concessão 
quanto no de partilha de produ-
ção a ser adotado na exploração 
futura da camada pré-sal para a 
educação.

O Projeto determina também 
que os recursos provenientes 
dos royalties do petróleo se-
jam aplicados em acréscimo ao 
mínimo obrigatório previsto no 
art. 212 da constituição Federal.

Como o projeto foi encami-
nhado em regime de urgência 
constitucional, caso não seja 
votado pela Câmara dos Depu-
tados em 45 dias a pauta de vo-
tações fica trancada, recebendo 
o referido Projeto de Lei priori-
dade na apreciação.

A Lei nº 12.734, de 30 de 
novembro de 2012, determina 
novas regras de distribuição 
entre os entes da Federação 
dos royalties e da participação 
especial segundo o critério do 
FPM.

Aqui se coloca um questio-
namento não menos polêmico. 
O critério de repartição dos re-
cursos deveria ser o do FPM ou 
aquele referente ao número de 
habitantes de cada Município?

Se a alegação para univer-
salizar a distribuição dos recur-
sos dos royalties do petróleo é 
de que o petróleo é um bem de 
toda a nação (aí entendido como 
sendo de toda a população) e 
não apenas dos Municípios pro-
dutores, pode-se entender que 
o critério de distribuição deveria 
ser o do número de habitantes 
existente em cada Município.

Verifica-se através da TA-
BELA 1 que a participação do 
FPM na composição da receita 
orçamentária dos Municípios é 
muito mais elevada naqueles 
de menor porte demográfico do 
que nos de maior porte. Para 
Municípios de até 5 mil habitan-
tes a participação do FPM é em 
média superior a 50% e para 
aqueles com mais de 5 milhões 
de habitantes é de menos de 1%

Verifica-se, pois, que a ado-
ção do critério do FPM para a 
redistribuição dos recursos dos 
royalties do petróleo vai privi-
legiar os Municípios de menor 
porte demográfico, que já pos-
suem uma receita orçamentá-
ria per capita mais elevada. En-
quanto a receita per capita do 
FPM é de R$ 3.168 para Municí-
pios com menos de 2 mil habi-
tantes e de R$ 1.519 para aque-
les com população entre 2 mil e 
5 mil habitantes, ela é em torno 
de R$ 175 para Municípios com 
população entre 200 mil e 5 mi-
lhões de habitantes e de R$ 22 
para aqueles com mais de 5 mi-
lhões de habitantes.

Mesmo que fosse permitido 
que os Municípios aplicassem 
os recursos dos royalties do 
petróleo na educação, saúde, 
saneamento e habitação, onde 

Repartição dos recursos dos 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

estes recursos fossem mais ne-
cessários, a distribuição segun-
do o critério do FPM dá muito 
mais recursos para os Muni-
cípios de menor porte demo-
gráfico do que para aqueles de 
maior porte.

Estes diferenciais certa-
mente foram os motivadores da 
introdução do Fundef e poste-
riormente do Fundeb na distri-
buição dos recursos destinados 
à educação, quando se privile-
giava a distribuição dos recur-
sos em relação ao número de 
alunos.

A distribuição dos recursos 
para a educação através do 
Fundef e do Fundeb está mais 
de acordo com o número de ha-
bitantes do que a relação exis-
tente com a distribuição dos re-
cursos através do FPM.

Quando se determina que 
a totalidade dos recursos dos 
royalties do petróleo sejam 
aplicados exclusivamente na 
área da educação, a distorção 
provocada pelo critério do FPM 
é maior ainda, vez que os Mu-
nicípios de menor porte demo-
gráfico apresentam percentu-
ais elevados de casos em que o 
saldo entre os créditos e débi-
tos do Fundeb são negativos, ou 
seja, a contribuição ocasionada 
com a dedução de suas recei-
tas para a composição do Fun-
deb é maior do que o montante 
que retorna, vez que o número 
de alunos matriculados na rede 
de ensino local é relativamente 
pequena. 

A TABELA 1 mostra a distri-
buição dos Municípios paulistas 
que ganham ou perdem recur-
sos ao ser efetuado o confronto 
entre os débitos e os créditos 
com o Fundeb, onde se verifica 
que a participação relativa de 
Municípios que repassam mais 
recursos do que os recebem do 
Fundeb é maior nos grupos de 

habitantes de menor porte de-
mográfico.

Os casos de participação 
mais elevada nos grupos de ha-
bitantes entre 500 mil e 5 mi-
lhões de habitantes se deve ao 
fato de serem Municípios com 
receita elevada e com uma par-
ticipação menor de alunos, mas 
que no cômputo do número to-
tal de Municípios são casos ex-
cepcionais.

Ao se comparar através da 
TABELA 2, as participações en-
tre o recebimento de recursos 
por parte da transferência do 
FPM e do contingente popula-
cional de cada um dos grupos 
de habitantes, verifica-se niti-
damente as distorções que re-
presentam a distribuição dos 
recursos pelo critério do FPM e 
pelo critério populacional, onde 
pelo critério do FPM são privile-
giados os Municípios de menor 
porte demográfico e que coinci-
dentemente são aqueles onde 
se encontram as maiores par-
ticipações relativas de Municí-
pios com saldo negativo junto 
ao Fundeb.

Este conjunto de dados fa-
zem crer que a necessidade de 
recursos adicionais para a área 
da educação através da distri-
buição dos recursos dos royal-
ties do petróleo para Municípios 
de menor porte demográfico 
poderia ser dispensável.

Na tramitação do Projeto 
de Lei nº 5.550 no Congresso 
Nacional está em tempo para 
que a correção seja efetuada 
através da introdução de um 
artigo que corrija a distorção 
aprovada através da Lei nº 
12.734/2013. ■

François E. J. de Bremaeker
Consultor da Associação Transpa-

rência Municipal, Gestor do Observató-
rio de Informações Municipais - Mem-
bro do Conselho de Desenvolvimento 
das Cidades da FECOMERCIO-SP

Por: François E. J. de Bremaeker
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AÇõES

Transparência no Legislativo 
Questão de Ordem, senhor presidente!

Amigos, em meu último 
texto falei sobre a ho-
nestidade e, todos sa-

bemos que um dos requisitos do 
ser honesto é a transparência 
de ações. Pois bem, me dirijo, 
neste texto principalmente aos 
presidentes de câmara que por 
força de lei precisam, obrigato-
riamente, divulgar pela internet 
todas as despesas e receitas de 
sua Câmara Municipal.

Tratam-se da Lei Comple-
mentar nº 131, de 27 de maio 
de 2009 que acrescenta dispo-
sitivos à Lei Complementar  no 
101, de 4 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a res-
ponsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências, a fim de 
determinar a disponibilização, 
em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execu-
ção orçamentária e financeira 
da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios e a 
Lei nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011 que regula o acesso 
a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 
3o do art. 37 e no § 2º do art. 216 
da Constituição Federal; altera a 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; revoga a Lei no11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispo-
sitivos da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras pro-
vidências.

A Lei Complementar no 131, 
definiu prazos a contar da data 
de sua publicação de um ano 
para a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios 
com mais de 100.000 (cem mil) 
habitantes, maio de 2010, de 
dois anos para os Municípios 
que tenham entre cinquenta 
mil e cem mil habitantes, maio 
de 2011 e quatro anos para os 
Municípios que tenham até cin-
quenta mil habitantes, maio de 
2013.

Os municípios, precisam se 
adequar, caso contrário, perde-
rão recursos do Governo Fede-
ral e Estadual.

A intenção é reforçar ainda 
mais a participação da socie-
dade no controle e acompanha-
mento dos gastos públicos. As 
prefeituras e câmaras das cida-
des com até 50 mil habitantes ti-
veram quatro anos para se ade-
quar e, pelo que se sabe através 
de levantamento de nossa asso-
ciação, a maioria das câmaras 
sequer iniciaram um processo 
neste sentido.

Como disse, à respeito de ho-
nestidade e transparência, a im-
plantação nas Câmaras Munici-
pais deste serviço proporciona, a 
qualquer cidadão, acompanhar 
pela internet as movimentações 
financeiras das casas de leis, 
contratos, licitações, pagamen-
tos e outros detalhes do dia a 
dia.

Para também poder me atu-
alizar e atualizar você conver-
sei com o Sr. Adriano Migani 
Teixeira, da Eddydata. Ele me 
mostrou como é fácil implantar, 
utilizar e navegar em um portal 
da transparência e no sistema 
de informação ao cidadão - SIC, 
que traz, de forma clara e fácil, 

todas as informações de uma 
Câmara ou Prefeitura. Segundo 
o Adriano Migani, tudo hoje está 
na ponta dos dedos e aos olhos 
de todos. “Já trabalho com mais 
de vinte câmaras e o acesso às 
informações tem trazido para 
as câmaras e vereadores maior 
respeito e credibilidade ao le-
gislativo”, comentou Adriano. 

Outro alerta. De acordo com 
o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, responsável pela 
fiscalização, a população pode 
denunciar caso não encontre 
na internet a prestação de con-
tas. A denúncia deve ser feita no 
próprio Tribunal ou no Ministé-
rio Público de cada cidade.

Pois bem, se me perguntas-
sem de esta lei “pegou” ou não 
eu diria que tem que pegar e se 
o executivo não fizer sua parte, 
nós do legislativo faremos. Por 
isso, caro presidente de câma-
ra, conte com a UVESP para te 
ajudar a instalar em sua casa de 
leis o Portal da Transparência e 
outras formas de evidenciar as 
ações de sua gestão.

Conte conosco! ■

Por: Gianpaulo Baptista*

* Gianpaulo Baptista
Advogado, especialista em direito 

público.

A Viabilização Orçamentária 
das Políticas de INCLUSÃO

Antes de mais nada, há 
de se ressaltar a im-
portância social das 

Caravanas em favor da inclusão, 
acessibilidade e cidadania de 
pessoas com deficiência, empre-
endidas, já em 4ª. edição, pela 
União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo, a Uvesp.

Fundamental a mobilização 
política para que contem com 
verbas orçamentárias as de-
mandas daquela natureza, nisso 
considerando que o orçamento 
público é, por excelência, um 
foro onde se defrontam os inte-
resses organizados e conflitan-
tes da população.

Segundo o Censo IBGE 2010, 
por volta de 45,6 milhões de bra-
sileiros, 24% do todo, padecem 
de algum tipo de deficiência, 
seja visual, auditiva, motora ou 
intelectual1.

Até aos insensíveis sociais o 
tamanho daquele número sur-
preende e impressiona, visto que 
envolve indivíduos com severas 
limitações para uma vida digna, 
sujeita a enormes constrangi-
mentos físicos e psicológicos.

Ante essa relevante necessi-
dade, o ideal seria que o Muni-
cípio criasse, por lei, um fundo 
especial2, vinculando parte da 
receita a programas de inclusão 
e acessibilidade, o que contribui-
ria, entre outros objetivos, para a 
eficácia do art. 11 da Lei federal 

n° 10.098, de 2000.
“Art. 11. A construção, 

ampliação ou reforma de edi-
fícios públicos ou privados 
destinados ao uso coletivo 
deverão ser executadas de 
modo que sejam ou se tor-
nem acessíveis às pessoas 
portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida”.
(grifos nossos).
Sob o fundo especial, o Pre-

feito, quisesse ou não, precisaria 
disponibilizar, de pronto, certas 
receitas a projetos arquitetados 
pelo respectivo conselho gestor.

Todavia, possui o fundo várias 
limitações, nelas sobressaindo a 
impossibilidade de usar dinhei-
ro que, de longe, predomina na 
arrecadação municipal: o de im-
postos, quer os próprios (IPTU, 
ISS, ITBI), quer os transferidos 
pelo Estado e União (ICMS, IPVA, 
FPM, IPI das Exportações, ITR). 
Tal impedimento está previsto na 
Constituição (art. 167, IV).

 Nesse cenário, sobra-
riam receitas residuais, de baixa 
monta, para o fundo que nos in-
teressa, sendo certo que, parte 
delas já está comprometida com 
os fundos determinados em lei: 
o da criança e do adolescente e o 
da assistência social.

A não ser que, por vonta-
de própria, complementasse o 
Prefeito com dinheiros livres do 
Tesouro, o fundo de inclusão e 
acessibilidade, apesar de bas-
tante interessante, mostra-se 

financeiramente inviável.
Sendo assim, devem os mo-

vimentos de inclusão participar 
ativamente das audiências pú-
blicas que, por força da Lei de 
Responsabilidade Fiscal3, acon-
tecem durante a elaboração das 
três leis que norteiam a repar-
tição do dinheiro público: a do 
plano plurianual, a de diretrizes 
orçamentárias e a do orçamento 
anual.

Aliás, a lei do plano plurianu-
al (PPA) será debatida a partir de 
agosto de 2013 e, mediante pres-
são popular, poderia o novo PPA 
incluir a subfunção 242 - Assis-
tência ao Portador de Deficiên-
cia, garantindo metas físicas e 
recursos monetários ao longo de 
quatro anos (2.014 a 2.107).

Eis aí valiosa oportunidade 
para os que lutam pelos direitos 
das pessoas com deficiência.

Ainda, tais segmentos po-
derão, a contar de setembro de 
2013, atuar nas audiências pú-
blicas sobre o instrumento que, 
já para o ano seguinte, 2014, 
pode assegurar créditos para 
a área em questão; eis a lei or-
çamentária anual, que, se for o 
caso, preverá dotação vinculada 
à citada subfunção 242 - Assis-
tência ao Portador de Deficiên-
cia. 

Afinal, deve restar algum di-
nheiro para a comentada área de 
atuação, visto que não falta para 
as custosas terceirizações da 
merenda escolar, limpeza públi-

ca e saneamento básico; locação 
de veículos; shows com artistas 
celebrados; pagamento de co-
missionados em número exces-
sivo; obras desnecessárias.

Dizem os Prefeitos que, no 
geral, pouquíssimos muníci-
pes comparecem naquelas au-
diências orçamentárias, o que 
propicia, por uma indesejável 
exclusão, espaço para as reivin-
dicações das pessoas com defi-
ciência visual, auditiva ou de lo-
comoção.

Por fim, há de se afirmar que 
o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, todo ano, fiscaliza, 
in loco, mais de 3400 entidades 
públicas, sendo certo que o re-
latório de auditoria mostra se o 
jurisdicionado realiza obras de 
acessibilidade em prédios públi-
cos. ■

* Flavio C. de Toledo Jr.
É Assessor Técnico do Tribu-

nal de Contas do Estado de São 
Paulo.

Por: Flavio C. de Toledo Jr.*

1 Documento produzido pela 
Uvesp e Secretaria Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência: 
“4ª. Caravana de Inclusão, Acessi-
bilidade e Cidadania” (2013).

2 Os previstos entre os art. 47 a 
50 da Lei nº 4.320, de 1964.

3  Art. 48, parágrafo único.
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Por: Luiz Gonzaga Bertelli*

* Luiz Gonzaga Bertelli 
Presidente Executivo do Centro de 

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

ESTUDE e ganhe mais

A falta de interesse pelos 
estudos é um dos pro-
blemas mais graves que 

acomete a qualidade da educação. 
Na maioria das escolas, o que se 
vê são estudantes desmotivados, 
sem interesse em estudar.  Entre 
30 e 40 alunos de uma sala, ape-
nas quatro ou cinco demonstram 
alguma vontade em aprender. E 
dentro desse quadro, são poucos 
os professores que sabem como 
agir para motivar esses alunos.

A situação descrita é uma das 
razões mais claras para a falta de 
mão de obra qualificada encon-
trada hoje no mercado de traba-
lho. Empresas oferecem vagas 
com bons salários, mas não con-
seguem preenchê-las a contento, 
por falta de colaboradores com 
formação adequada. Um levanta-

mento feito pelo Cadastro Central 
de Empresas (Cempre) mostra 
que 82,9% dos assalariados do 
país não possuíam curso superior 
em 2011.

Hoje estudar é uma das ala-
vancas para mais assertivas para 
ascensão social. De acordo com a 
pesquisa, o salário de quem tem 
faculdade é três vezes maior a 
dos trabalhadores que não têm. 
Os dados mostram que a média 
da diferença chegava a 219,4%. 
A pesquisa reuniu 5,1 milhões de 
empresas e organizações públi-
cas e privadas e deixa claro que, 
quanto maior o grau de conheci-
mento, maior é o salário.

Apesar dos dados recente-
mente divulgados, o tema não é 
exatamente tabu ou um grande 
segredo. Na maioria das comu-
nidades, aqueles que detêm o 

conhecimento são bem remune-
rados e bem vistos socialmente. 
Têm os melhores empregos e 
desempenham as funções mais 
nobres. Quem não possui estu-
do termina competindo em uma 
faixa de salário mais baixa, que 
não requer muita qualificação. 
Segundo a pesquisa, os que não 
possuíam curso superior tinham 
uma média salarial de R$ 1.294. 
Já os 17% que tinham graduação, 
recebiam por volta de R$ 4.135 
mensais.

Portanto, está na hora de os 
jovens perceberem que quem não 
se dedicar aos estudos poderá 
perder uma oportunidade ímpar 
de se destacar no mercado de tra-
balho, de conseguir as melhores 
remunerações e não depender 
dos subempregos que se avolu-
mam, cada vez mais, nas gran-

des cidades, sem trazer direitos e 
benefícios importantes que a um 
futuro mais promissor. ■

Por mais razão que su-
postamente se tenha em 
relação a outras pesso-

as, por mais que outras pessoas 

estejam em dificuldades ou se 
inserindo em erros: evite julgar. 
Ninguém tem informações sufi-
cientes para fazer um veredicto 
e colocar-se acima dos fatos e da 
verdade. Quando se julga alguém 
normalmente nos baseamos em 
nossas réguas e nem sempre 
elas estão alinhadas em um ní-
vel superior para saber o que é o 
melhor, o que é certo ou o que é 
errado. 

Neste comportamento ainda 
geramos uma energia que não 
nos é positiva. No lugar de julgar 
talvez seja mais prudente ofere-
cer uma ajuda, oferecer um apoio 
se realmente a pessoa estiver 
precisando. Defeitos são parte 

integrante das pessoas, o que é 
defeito aos olhos de um, pode não 
ser defeito aos olhos do outro; o 
que é veneno para um, pode ser 
remédio para outro. Julgar é tirar 
os olhos de nós mesmos, esque-
cer daquilo que realmente somos 
e também dos erros que inseri-
mos em nossas vidas. 

Entre um erro e outro algumas 
pessoas se encontram; entre um 
erro e outro se reconhece os ver-
dadeiros amigos; entre um erro e 
outro ficamos diante de nossa ver-
dade ou de nossa mentira; assim 
é o caminho de quem erra, mas 
pior é o caminho de quem julga, 
pois se coloca acima dos erros. 
Quando perceber que está julgan-

do alguém, tente inverter os po-
los, transforme este julgamento 
em disponibilidade de prestar um 
auxilio dentro de suas possibilida-
des a esta pessoas, pode ser uma 
conversa esclarecedora; pode ser 
um amparo; uma sugestão que 
devolva esta pessoa ao caminho 
ou até mesmo ser uma boa-ore-
lha, as vezes é somente isto que 
muita gente precisa, alguém que  
as ouça, alguém com quem pos-
sam desabafar. Não julgue, ajude, 
você vai sentir-se melhor ajudan-
do do que julgando. ■

Por: Cesar Romão*

Evite julgar as pessoas

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

Em 1993 conheci Glória 
Giglio, esposa de Celso 
Giglio que estava no se-

gundo ano de sua gestão como 
Prefeito de Osasco. Ele, extrema-
mente atuante, já participava de 
ações municipalistas, dentre elas 
as da Associação Paulista de Mu-
nicípios, onde exercíamos o Cargo 
de Diretora Executiva.

De pronto me encantei com 
sua figura bonita, simpática, ele-
gante e extremamente gentil. No 
decorrer do relacionamento tive 
o privilégio de conviver com toda 
a família em encontros festivos 
como os casamentos da Giova-
na, da Isabela, do Gui, dos nasci-
mentos dos seus netos, enfim de 
bons momentos e de outros que 
a amizade sincera ajuda.

Como esposa, mãe, sogra, 
avó, ela era referência. Como 

Presidenta do Fundo Social de 
Osasco, nas gestões do marido 
como Prefeito, ela marcou a his-
tória desse cargo e das funções 
que ele exige.

Sua Bandeira de Emprego e 
Renda foi além do território pau-
lista e serviu de foco para Primei-
ras Damas de todo o país.

Mas foi em Osasco que os fru-
tos dessa Bandeira se fizeram 
sentir. Se tivéssemos dúvidas, 
a multidão que compareceu em 
seu velório – ao som de músicas 
de piano gravadas por ela -, com 
a grande maioria das pessoas 
realmente pesarosas, choran-
do, contando os benefícios que 
tinham recebido dela, trazendo 
fotos com ela, inclusive de fi-
lhos ou parentes doentes que se 
curaram graças à sua interven-
ção. Pessoas com ansiedade pal-

pável de falar e manifestar sua 
angústia, com a dor expressa nas 
feições. 

Tocante essas manifestações, 
resultado do seu extraordinário 
trabalho humanitário, não pon-
tual, mas continuadamente na 
Prefeitura ou não.

Mas para falar da Glória eu 
precisaria de muito espaço que 
ocuparia vários volumes repletos 
de fatos bons, de exemplos extra-
ordinários, de compromisso co-
munitário, de como ser “Gente”. 
Mas ficará na minha lembrança 
seus cartões de aniversário, Na-
tal e outros, seus telefonemas de 
carinho, apoio nos meus momen-
tos difíceis de perdas, suas apre-
sentações no piano, instrumento 
que tocava divinamente. Ficará 
no meu coração e nos corações 

de toda a minha família, as inú-
meras homenagens públicas que 
ela me fazia pela amizade que 
nos unia. Ainda, na última Pro-
gramação Especial do 56º Con-
gresso da APM ela me pediu que 
eu falasse da minha vida como 
municipalista. Embora eu acre-
ditasse ser desnecessária essa 
palestra, concordei pela sua in-
sistência com a promessa de que 
no próximo ano ela falaria sobre 
sua vivência municipalista...

Já não tenho mais irmãos de 
sangue e acabei de perder minha 
irmã de fé. ■

DONA GLÓRIA 
QUERIDA
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Com a proximidade da 
Copa do Mundo 2014, a 
preparação dos muni-

cípios para receber bem todos 
os turistas estrangeiros e bra-
sileiros, quaisquer que sejam 
suas necessidades e condições, 
é um assunto urgente. Pensan-
do nessa necessidade e na pró-
pria demanda que já existe por 
parte dos habitantes, a 4ª Ca-
ravana da Inclusão, Acessibili-
dade e Cidadania levou a Lins 
na última sexta, 24/05, o em-
presário José Fernandes Fran-
co, dono dos primeiros dois ho-
teis a receber o certificado de 
acessibilidade da ABNT.

Mais de 500 pessoas - entre 

vereadores, prefeitos, educado-
res e representantes de entida-
des civis de 22 municípios - fo-
ram à Associação Beneficente 
Esportiva de Lins para apren-
der mais sobre a acessibiliza-
ção do município. O evento foi 
promovido pelo Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, e organizado 
pela UVESP – União dos Vere-
adores do Estado de São Paulo. 
“Precisamos fazer o trabalho 
de formiguinha e promover a 
dignidade humana com justiça, 
dignidade, liberdade e o amor 
que se deve dedicar a todas as 
pessoas. Entregamos a cada 

vereador uma cartilha com 
Leis que podem ser aplicadas 
nos municípios e ideias para a 
inclusão de todos”, explicou o 
presidente da UVESP, Sebas-
tião Misiara.

Segundo o Secretário de Es-
tado Adjunto dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Marco 
Antonio Pellegrini, os municí-
pios vêm progredindo quando 
o assunto são os direitos da 
pessoa com deficiência.  “Na 
primeira Caravana as pesso-
as pouco sabiam, mas graças 
à parceria com a UVESP, hoje 
notamos a diferença. Já vemos 
nos municípios uma situação 
de inclusão, atenção e inves-
timento. E como diz o gover-
nador Geraldo Alckmin, o que 

efetivamente muda a vida das 
pessoas é o investimento. São 
Paulo está investindo pesado 
na acessibilidade do transporte 
público. 80% da frota de ônibus 
e todas as estações de metrô já 
são acessíveis e 50% das esta-
ções de trem estão em obras 
para se adequarem. Nosso Es-
tado é uma referência não só 
pelo investimento do governo, 
mas porque os Municípios se 
envolveram com a questão e 
evoluíram”, contou ele.

Para fomentar nas cidades 
mudanças que as tornem mais 
acolhedoras e acessíveis às 
pessoas com deficiência, José 
Fernandes Franco contou um 
pouco da sua experiência a 
frente dos hoteis fazenda Cam-

EVENTOS

TURISMO ACESSÍVEL É PREOCUPAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO
EM LINS, CARAVANA APRESENTA EXEMPLO DE MUNICÍPIO ADAPTADO
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TURISMO ACESSÍVEL É PREOCUPAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO
EM LINS, CARAVANA APRESENTA EXEMPLO DE MUNICÍPIO ADAPTADO

po e Parque dos Sonhos. “Aces-
sibilidade total não é apenas a 
adaptação da estrutura física, 
é preciso também acessibilizar 
as atividades oferecidas, como 
por exemplo, oferecer condi-
ções para que uma pessoa com 
tetraplegia possa fazer rapel, 
cavalgada, e arvorismo como 
qualquer outro hóspede. E, 
além disso, toda a comunica-
ção, do site à sinalização dos 
locais, tem que ser adaptada”, 
contou o empresário. Locali-
zados em Socorro, São Paulo, 
os estabelecimentos viraram 
referência internacional em 
turismo rural e de aventura 
adaptados para pessoas com 
deficiência e, graças ao seu 
sucesso, a cidade toda passou 
por adaptações para receber 
bem os visitantes, tornando-se 
também um local que oferece 
mais qualidade de vida a seus 
moradores. “Em um país que 
tem mais de 46 milhões de pes-
soas com deficiência - um nú-
mero maior do que a população 
da Argentina - com dificuldade 
de acesso ao lazer, falta uma 
atenção maior a essa questão. 

A cidade de Socorro inaugu-
rou um modelo e os outros mu-
nicípios tem muito a aprender 

com isso”, elogiou Misiara.
José Fernandes Franco ex-

plicou ainda que a FIFA impôs 
às cidades sede de jogos da 
Copa que estádios, hotéis, res-
taurantes conveniados e pontos 
turísticos tenham condições de 
receber bem os turistas com e 
sem deficiência. “A expectativa é 
de que até o evento pelo menos 
50% dos locais cumpra as nor-
mas técnicas mínimas de aces-
sibilidade. No último levanta-
mento que foi feito para a Copa, 
apenas 2,5% dos hoteis estavam 
preparados. Hoje são os pró-
prios cidadãos que tem feito o 
papel de fiscais, já são mais de 
5 mil processos contra estabe-
lecimentos. As prefeituras tam-
bém tem que fazer seu papel, 
deixando de emitir alvarás de 
funcionamento para quem não 
cumpre a Lei”, disse o empre-
sário, que ainda destacou que a 
pessoa com deficiência pode ser 
indenizada se entrar com uma 
ação no Ministério Público con-
tra os locais irregulares.

O coordenador de projetos 
em Educação Esportiva da Se-
cretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Vanilton Se-
natore, destacou a importância 
do investimento na infraestru-

tura. “Há uma comissão que há 
dois anos trabalha na prepara-
ção da cidade para a Copa. O 
transporte público está prepa-
rado para levar as pessoas ao 
estádio que vai receber os jo-
gos, o Itaquerão, e dentro dele 
todas as normas e cuidados já 
foram tomados para receber 
pessoas com deficiência. Mas, 
além disso, é preciso acessi-
bilizar o entorno da arena e 
dos locais onde vão acontecer 
eventos promovidos pela FIFA, 
como as Fan Fests. Essa é ago-
ra a principal preocupação do 
Estado e da Prefeitura da cida-
de”, alertou ele. 

“O que é prerrogativa do Es-
tado em relação à Copa vem 
avançando fortemente, como o 

já citado transporte público. In-
felizmente eu não estou vendo 
os outros setores priorizando a 
acessibilidade, como o Estado 
está fazendo, e nem uma fisca-
lização por parte da sociedade. 
Apesar de ser responsabili-
dade das companhias aéreas, 
o Governo do Estado está in-
clusive comprando ambulifits 
para os aeroportos que são de 
sua responsabilidade. Eu via-
jo com frequência e tenho tido 
muita dificuldade, com quebras 
de equipamento inclusive. No 
restante do país, a situação é 
lamentável”, completou Pelle-
grini.

Além de turismo, o evento 
abordou a educação especial 
na Rede Estadual, teve apre-
sentações musicais e artísti-
cas, além do desfile de moda 
acessível com modelos locais. 
Foi realizado ainda o “Mutirão 
do Emprego”- uma iniciativa 
que disponibiliza a emissão de 
carteira de trabalho (1ª e 2ª 
via), cadastro para vagas de 
emprego, captação de currí-
culos e encaminhamento para 
processo seletivo mediante 
oportunidades divulgadas pe-
las empresas parceiras da re-
gião. ■
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CARAVANA DE LINS

Representantes de mais de 40 municípios, totalizando 570 participantes, uniram-se à causa das pessoas com deficiência, em 
Lins.

Paulo Almeida e João Balduino, 
vereadores de Promissão.

Em entrevista, prefeito 
Edgar de Souza elogia objetivos da 

Caravana e diz que Lins é parceira do 
Governo do Estado.

Vereadores 
de Jaú, 
Wagner 
Brasil e 
Fernando 
entregam 
ao pre-
sidente 
da Uvesp 
moção de 
aplausos 
pelos 36 
anos da 
entidade.

Diretor da Unidade Regional de Araçatuba, Francisco Gran-
cieri destaca a importância da caravana para a cidadania e 
justiça social. “O Tribunal de Contas faz questão de apoiar”, 
completa.

Zini, vereador de Pongai e Gianpaulo Batista, advogado e 
vice-presidente da Uvesp.

Gargáro e presidente 
Romildo, vereadores de 
Promissão com o assessor 
da Prefeitura de Campinas e 
diretor da APM, Carlos Cruz.

Atleta Daniele Bernardes mostra a importância do paradesporto e é aplaudida por Vanilton 
Senatore (assessor da Secretaria estadual) e o prefeito Edgar de Souza.

Marco Pellegrini, secre-
tário adjunto da Secre-

taria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
anuncia, ao lado do pre-
feito linense, a presença 

do Governo do Estado 
em Lins.

Luis Mário Machado com 
os vereadores Pedro e 
Roberto, da cidade de 
Rubiácea, durante evento 
em Lins.

Francisco Grancieri, do 
TCE, entrega certificado 

de posse de diretor muni-
cipal a Marino Bovolenta 

Junior, presidente da 
Câmara de Lins
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A Gestão Pública, só pode 
ser eficiente sendo Pública

O maior desafio de qual-
quer gestor público, 
de qualquer dos pode-

res, em qualquer das unidades 
da federação (União, Estados-
-membros, Distrito Federal e 
Municípios) é construir uma ad-
ministração eficiente, sem dei-
xar de ser pública. Essa é uma 
equação complicada, pois colo-
ca, de um lado, a necessidade de 
produzir ações rápidas, eficazes 
e efetivas para o atendimento 
das demandas da sociedade e, 
de outro lado, uma estrutura

esgotada, com modelos ul-
trapassados, descontinuados e 
fragmentados.

A questão é que a eficiên-
cia é um dos princípios que, ao 
lado da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e publicidade, 
regem a administração públi-
ca (CF, art. 37). Portanto, não 
construir uma gestão pública 
eficiente não é uma opção, mas 
um dever-poder (Celso Antônio 
Bandeira de Mello - 2005, p.88 
- explica que a administração, 
no alcance da supremacia do 
interesse público, não dispõe de 
simples poderes, mas de “deve-
res-poderes”), ou seja, a inefi-
ciência organizacional da admi-
nistração pública é passível de 
responsabilização.

Um dos caminhos apontados 
como solução para vencer o de-
safio de construir uma organi-
zação eficiente é a adoção, na 
administração pública, de ins-
trumentos e de práticas de ges-
tão utilizados na administração 
de empresas, imaginando-se, 
por essa via, ser possível impri-

mir mais agilidade às ações de 
estado. É importante olhar com 
atenção para essa proposta, no 
entanto, é preciso ter certa pru-
dência, na medida em que uma 
instituição pública não pode dei-
xar de ser “pública”.

O que significa afirmar que a 
administração pública não pode 
deixar de ser “pública”?

Significa dizer que o seu 
movimento só pode ocorrer de 
acordo com a lei, a partir de 
princípios e de normas defini-
das na Constituição Federal (CF, 
art. 37 - princípio da legalidade). 
Por exemplo: não se pode pen-
sar, na administração pública, 
em adotar concursos públicos 
internos, o que possibilitaria, 
por hipótese, que um agente ad-
ministrativo, de nível médio, ao 
formar-se como administrador, 
pudesse “migrar” de cargo, pela 
via interna. Outro exemplo: não 
é possível adotar na administra-
ção pública o simples remane-

jamento de um servidor de um 
cargo para outro porque ele não 
tem perfil para a função. Por-
tanto, por ser “pública”, a ad-
ministração não permite ao seu 
gestor tomar decisões não ad-
mitidas em lei. Não é a vontade 
do gestor que conta, mas a von-
tade da lei. Em outras palavras, 
a administração pública não se 
move na velocidade do gestor, 
mas na velocidade da lei. Se as 
“travas” estão na lei, não pode 
o gestor, por sua conta e risco, 
desconsiderá-las. Essa é uma 
primeira e fundamental percep-
ção, pois um precipitado mergu-
lho no mar na iniciativa privada, 
pode representar um sério risco 
para o administrador público. ■

André Leandro Barbi de Souza
Advogado, Professor Especialis-

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

Por: André Leandro Barbi de Souza*

cOLUnA DO GESTOR
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Robótica e Neuromodulação
O governador Geraldo Alckmin inaugurou no dia 4 de junho, o 

primeiro Laboratório de Robótica e Neuromodulação Apli-
cados à Reabilitação do país. De forma pioneira, a Rede 

Lucy Montoro irá aliar ao processo de reabilitação de seus atendi-
dos exames e estudos na área de neurologia com 13 equipamentos 
de ponta. Trata-se de uma parceria entre as Secretarias de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Saúde e a Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

Participaram da cerimônia de inauguração, além do governador, 
os Secretários de Estado Dra. Linamara Rizzo Battistella, dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência; e da Saúde, Giovanni Guido Cerri. 
A Secretária Dra. Linamara destacou: “em um único ambiente, o 
maior e mais moderno parque tecnológico voltado à robótica e à 
neuromodulação do mundo”.

Ela ressaltou também que “mudar a face da ciência brasileira é 
o que nos move. Trabalhamos com legitimidade científica. Robótica 
e neuromodulação são os elementos básicos para se atingir o me-
lhor da neuroplasticidade. E é isso que pode traduzir diferença na 
qualidade de vida, na funcionalidade das pessoas com deficiência. 
Nossos pacientes são os grandes beneficiários, mas nós somos os 
grandes vencedores”.

 “Construímos uma logística para cristalizar o direito da 
pessoa com deficiência em uma política pública eficaz. Certa vez 

Aplicativo para iPhone 
traduz língua de sinais
Um novo aplicativo para 

iPhone e iPad traduz a 
voz dos usuários para 

a língua de sinais para surdos, 
conhecida como libras no Brasil. 
Assim como sua versão para An-
droid, o app para iOS é gratuito.

Chamado de ProDeaf Móvel, o 
aplicativo foi criado pela empresa 

pernambucana que leva o mesmo 
nome e trabalha para ajudar a co-
municação das pessoas surdas. 
O projeto foi criado em 2010 na 
UFPE.

Segundo dados do IBGE, exis-
tem no Brasil 10 milhões de sur-
dos, e, deste total, 2,7 milhões 
não conhecem a língua portugue-

Fernanda Pinelli

TexTos: Jefferson BoTTe

o governador Geraldo Alckmin disse que ‘nenhum paulista ficaria 
de fora’. E estamos exatamente assistindo a esse cumprimento”, 
destacou a Secretária, elogiando também a sinergia e harmonia da 
equipe, “sem a qual nada seria possível”. ■

sa.
De acordo com a Associação 

ProDeaf, o aplicativo conta com 
patrocínios diversos, incluindo 
investimento próprio, além de fi-
nanciamentos do Sebrae, CNPQ 
e Bradesco, para mantê-lo como 
gratuito nas plataformas iOS e 
Android. ■

Estatuto da Pessoa com Deficiência 
deve sair este ano
Presidentes da Câmara e 

do Senado se compro-
metem com a aprova-

ção do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência ainda neste ano. A 
proposta (PL 7699/06) tramita no 
Congresso desde 2006. Um subs-
titutivo foi apresentado, resulta-
do de um grupo de trabalho que 
aperfeiçoou o texto com base na 
Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência.

Na apresentação do novo tex-
to, a ministra da Secretaria de 
Direitos Humanos, Maria do Ro-
sário, destacou que a medida vai 
beneficiar diretamente cerca de 
46 milhões de brasileiros que se 
declararam com alguma defici-
ência no último censo do IBGE.

 “Em termos de direito ao tra-

balho, educação, autonomia. O 
projeto de lei precisava ser me-
lhorado e a Câmara e o Senado 
aceitaram trabalhar a melhoria 
do projeto de lei juntamente com 
o Poder Executivo, o Ministério 
Público, juízes e a sociedade civil. 
É esse o trabalho que estaremos 
realizando, valorizando as pesso-
as com deficiência como cidadãos 
brasileiros”. ■

Projeto quer alterar Avaliação de 
pessoa com deficiência em concursos

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa do Senado 

aprovou o projeto de lei que deter-

mina que a avaliação da aptidão 
de pessoa com deficiência apro-
vada em concurso para exercício 
de cargo ou emprego público seja 
feita durante o estágio probatório. 
Atualmente, os exames são rea-
lizados antes da homologação do 
resultado do concurso, com ex-
clusão de candidatos considera-
dos inaptos na avaliação médica.

Pela proposta (PLS 23/2013), 
sugerida pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS), o servidor somente 
será exonerado em razão de sua 

deficiência caso seja comprova-
da a total incompatibilidade entre 
sua condição e a função que deve 
desempenhar.

Segundo a Agência Senado, o 
autor justifica o projeto como uma 
reação ao “persistente precon-
ceito” de que algumas carreiras 
públicas são incompatíveis ara 
pessoas com deficiência. Para 
Paim, mesmo sem comprovação 
prática, parte-se da ideia de que 
as limitações, quaisquer que se-
jam, impedem o desempenho das 

funções, sem se levar em conta 
as adaptações possíveis com a 
tecnologia ou o aproveitamen-
to em atividades específicas não 
afetadas pela sua condição.

O projeto ainda terá de passar 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em que re-
ceberá decisão terminativa. Se 
for aprovado, poderá então se-
guir para análise na Câmara dos 
Deputados, a menos que haja re-
curso para levar a decisão final a 
Plenário. ■
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ELES FAZEM A DIFERENÇA 
TAUBATé
Programa Hiperdia

O vereador Nunes Coelho 
(PRB) esteve, no dia 12 
de junho, no relança-

mento do programa Hiperdia, 
em Taubaté. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a iniciativa 
destina-se ao cadastramento e 
acompanhamento de portado-
res de hipertensão arterial e 
diabetes, atendidos na rede do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
Os principais objetivos são: per-
mitir o monitoramento dos pa-
cientes cadastrados no Plano 
Nacional de Reorganização da 
Atenção à Hipertensão Arterial 
e ao diabetes Mellitus e gerar 
informações para a aquisição e 
distribuição de medicamentos 
para os cadastrados pelo Hiper-

dia.
No começo de seu mandato, 

Nunes Coelho, acatando recla-
mações de munícipes, portado-
res de diabetes e hipertensão, 
protocolou na Câmara Municipal 
o Requerimento nº 202/2013, 
solicitando, junto ao Poder Exe-
cutivo, a reimplantação do pro-
grama em Taubaté. ■

OLÍMPIA
Novo Portal da Câmara

Com o objetivo de apro-
ximar a população do 
trabalho desempenha-

do pelos vereadores, a mesa 
diretora da Câmara Municipal 

de Olímpia lançou, na 
primeira quinzena de ju-
nho, seu novo portal na 
internet (www.camarao-
limpia.sp.gov.br).

O novo site traz as in-
formações de todos os 
vereadores, suas ativida-
des e dados para conta-
to. No portal ainda estão 
disponibilizados o Regi-
mento Interno da casa, a 
Lei Orgânica Municipal, 
agenda da Câmara, pau-
tas e atas das sessões 
plenárias. O cidadão 
pode também consultar 

todas as leis municipais desde a 
criação do município. Além das 
informações do Poder Legislati-
vo, o site disponibiliza informa-
ções sobre a cidade. ■

SALTINhO
Semana de Doação de Sangue

Em primeira votação, os 
vereadores de Saltinho 
aprovaram por una-

nimidade o Projeto de Lei que 
institui a Semana Municipal de 

Doação de Sangue, que será 
celebrada anualmente entre 
os dias 15 e 22 de março. O Dia 
Municipal do Doador de Sangue, 
20 de março, será incluído no 
calendário oficial do município. 
“O objetivo é conscientizar a po-
pulação de Saltinho sobre a im-
portância da doação de sangue, 
seus procedimentos, sua confia-
bilidade, quais os possíveis doa-
dores, bem como os benefícios 
assegurados nas legislações”, 
explicou o autor da propositura, 
o vereador Cartuchera (PTB). ■

RIO CLARO
Visita de Estudantes

Os alunos do Instituto 
Allan Kardec (IAK), de 
Rio Claro, que desen-

volve o atendimento de escola 
de educação especial em parce-
ria com a Secretaria de Educa-
ção visitaram, na manhã do dia 
13 de junho, as dependências da 
Câmara Municipal de Rio Claro.

Na visita a Câmara Munici-
pal, os alunos conheceram a es-
trutura funcional, os horários, 
composição da mesa, fotos anti-
gas e atuais dos vereadores, as 
funções parlamentares dentro 
da Câmara e para com a popu-

lação, as formas e instrumen-
tos de que os cidadãos dispõem 
para participar ativamente dos 
processos decisórios no âmbito 
do Legislativo. ■

RIBEIRÃO PRETO
Contratação de Policiais Militares

O Projeto de Lei no. 
66/13, do Executivo 
Municipal, esteve na 

pauta da Câmara de Vereadores 
de Ribeirão Preto, na primeira 
quinzena de junho. Ele autori-
za a administração municipal 
firmar convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo. Pelo 
convênio, os policiais militares 
podem prestar serviços de se-

gurança à prefeitura em suas 
horas de folga.

O Estado fornece equipa-
mentos e a cidade, adminis-
tra o atendimento. O projeto 
foi aprovado com uma emenda 
dos vereadores: a administra-
ção municipal deverá contratar 
guardas municipais em igual 
número de policiais militares no 
convênio atividade delegada. ■

PRESIDENTE PRUDENTE
Programa Melhor Caminho

A estrada PSP 338, do 
Bairro Timburi, em 
Presidente Prudente, 

pode receber o Programa Me-
lhor Caminho, realizado por 
meio da Companhia de Desen-
volvimento Agrícola do Estado 
de São Paulo (Codasp). O pe-
dido é do vereador Izaque Silva 
(PSDB), por meio de requeri-
mento de providências aprovado 
na Câmara Municipal.

Para a realização do Melhor 
Caminho, o vereador solicita 

que o deputado estadual Mauro 
Bragato (PSDB), possa intervir 
junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. ■

PERUÍBE
Contratações na Saúde

O vereador Rubens Ro-
drigues Gomes Júnior 
(PPS), solicitou que a 

prefeitura estude, programe e 
execute a contratação imedia-
ta de médicos infectologistas e 
psiquiatras. Segundo a indica-
ção 890/2013, a reivindicação é 
de munícipes que procuraram 
o vereador, reclamando da falta 
de psiquiatra no CAPS. Fato que 

causa transtorno de desloca-
mento até Itanhaém. ■
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MUNDO SUSTENTáVELP

Sumaré

Centro de Vivência

A Secretaria Municipal de 
Inclusão, Assistência e 
Desenvolvimento So-

cial (Siades) de Sumaré inaugu-
rou, no dia 5 de junho, o Centro 
de Vivência do Horto Florestal.
Entre os projetos previstos para 
serem realizados pelo espaço 
estáo projeto Semeando Sabe-
res, que propõe diversas ações 

dentro da temática ambiental. 
Trilhas na mata e represa, além 
de atividades nas hortas medi-
cinal e educativa e no viveiro de 
plantas ornamentais estão en-
tre as ações.

Durante o lançamento do 
espaço, os visitantes puderam 
conferir as exposições sobre 
animais, coleta seletiva e com-
bate à dengue. Também houve 
uma mostra de fotos feitas por 
alunos do ProJovem do CRAS 
Horto (Centro de Referência em 
Assistencial Social). ■

São José dos Campos

Feira Ambiental
A administração muni-

cipal de São José dos 
Campos realizou uma 

Feira Ambiental. O evento ocor-
reu durante a Semana do Meio 
Ambiente e recebeu cerca de 10 
mil visitantes durante os quatro 
dias do evento.

O público teve a oportunidade 
de conhecer diversos projetos 
ambientais e práticas susten-

táveis que podem ser levadas 
para o dia-a-dia. Foram mais 
de 30 parceiros que integraram 
a programação com palestras, 
oficinas ecológicas, exposições, 
atrações culturais e atividades 
de contato com a natureza. ■

Valinhos

Projeto “Viver Valinhos”

Olhares curiosos obser-
vam atentos a bancos 
feitos de paletes ou 

troncos de árvores, cadeiras 
produzidas com papelão, ar-
ranjos florais dentro de pneus 
velhos e caçambas pintadas por 
artistas plásticos. Esses e ou-
tros objetos inusitados, muitos 
deles jogados fora e recolhidos 

pela campanha “Cidade Limpa” 
de Valinhos fazem parte da ex-
posição do inédito projeto Viver 
Valinhos.

Ao todo são 50 instalações 
artísticas que têm a mesma 
proposta: levar mensagens de 
sustentabilidade. O projeto foi 
lançado oficialmente no dia 5 de 
junho. As instalações artísticas 
da mostra permanecem expos-
tas até o fim do mês. 

A iniciativa reúne a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, o 
Fundo Social de Solidariedade e 
o DAEV e conta com o apoio de 
18 empresas de diversos seg-
mentos. ■

AMBIENTAL MS – Sustentabilidade, Projetos e Equipamentos 
www.ambientalms.com.br 

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

Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Tupã

Bienal atraiu 20 mil pessoas
A I Bienal Tupã + Verde, 

realizada entre os dias 
1 e 8 deste mês, reuniu 

cerca de 20 mil pessoas. O even-
to ocorreu na Praça da Bandeira 
e contou com expositores, sho-
ws, palestras e praça de alimen-
tação. Nos oito dias de evento, 
estudantes, professores e pro-
fissionais ligados à área am-
biental assistiram às palestras 
que trouxeram informações, co-
nhecimentos e experiências. ■

Tupi  Paulista

Óleo usado e aparelhos 
eletrônicos
A Secretaria de Agricul-

tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente de Tupi 

Paulista realizou, no início do 
mês, uma campanha ecológica. 
Óleo comestível usado foi troca-
do por óleo novo – a cada quatro 
litros de óleo usado o munícipe 
recebeu um litro de óleo novo. 
Ao todo foram recolhidos 502 li-
tros de óleo usado e entregues 
127 latas de óleo novo. 

Na mesma data, a Secretaria 
recolheu eletroeletrônicos, pi-
lhas, baterias e lâmpadas com o 
intuito de dar a destinação ade-
quada a estes materiais. ■

Terra Roxa

Projeto de Horta Vertical

As crianças do projeto 
“Novo Tempo”, de Ter-
ra Roxa, embarcaram 

na onda da sustentabilidade 
com criação do projeto Horta 
Vertical. A iniciativa consiste no 
plantio em garrafas pet quesão 
fixadas em um muro. 

Para dar início ao projeto, 
foram plantadas mudas de alfa-
ce, que serão consumidas pelas 
próprias crianças, quando as 
folhas estiverem prontas para 
a colheita. Esse tipo de horta é 
ideal para casas que não tem 

espaço nos quintais. Além dis-
so, é uma solução para os re-
síduos e embalagens plásticas 
que deixam de ser descartadas, 
e não prejudicam o solo e o meio 
ambiente. ■
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MEIO AMBIENTEP

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

AÇÕES EFETIVAS ENQUANTO HÁ TEMPO

Os vereadores de Laran-
jal Paulista, cuja Câma-
ra Municipal é associa-

da à entidade, promoveram em 
5 de junho, dia em que se co-
memora o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, palestra de conscien-
tização sobre o tema, “Como a 
população pode atuar junto ao 
Poder Público na preservação do 
Meio Ambiente”.

 Rafael Rodrigues de Oliveira 
foi o palestrante, assessorando 
a Uvesp, membro que é do Ins-
tituto Brasil Cidade. Em sua ex-
posição, onde conclama a popu-
lação e estudantes a pensarem o 
meio ambiente como programa 
de vida, aproveitou para entregar 
a cartilha preparada pela Uvesp 
com 50 ideias para que vereado-
res possam apresentar leis em 
favor da preservação do nosso 
sistema

O especialista em Direito Pú-
blico mostrou os caminhos para 

serem aproveitados e adequados 
pelos municípios para a preser-
vação ambiental, desde a coleta 
e destinação do lixo domiciliar 
aos cuidados com a mata ciliar, 
arborização, educação ambien-
tal, habitação sustentável, uso da 
água, poluição do ar, etc.

 A responsabilidade sócio am-
biental, disse Rafael, é do Poder 
Público, mas também da popu-
lação, que tem como fazer a sua 
parte, seja com uma maior parti-
cipação nos programas ambien-
tais existentes na cidade, seja 
fiscalizando e denunciando aos 
órgãos competentes infrações 
ambientais que por ventura ve-
nha a ter conhecimento, ou ain-
da através de reivindicações ao 
Poder Público. Nesse aspecto, 
uma informação bastante inte-
ressante é a de que a população 
tem como legislar no que se re-
fere às políticas ambientais do 
município. Para isso existem os 

Projetos de Lei de Iniciativa Po-
pular, assegurados pelo Artigo 
40 da Lei Orgânica do município, 
que, em seu parágrafo terceiro, 
dispõe que “a iniciativa popular 
pode ser exercida pela apresen-
tação à Câmara Municipal, de 
projetos de lei subscritos por, no 
mínimo, 5% do eleitorado regis-
trado na Zona Eleitoral”.

Participaram da palestra o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Laranjal Paulista: vere-
ador Djalma Valdemor Bordig-
non, vice-presidente vereador 
Nilso Ventris, 1º secretário Dr. 
José Francisco de Moura Cam-
pos, 2º secretário vereador Vi-
cente Di Santi Filho, vereadores 
Ivete Aparecida Migliani e Fábio 
José de Oliveira. De Jumirim, os 
vereadores Thiago Faulim, Da-
niel Vieira e Marlene Hernandez, 
além da Secretária de Agricultu-
ra e Meio Ambiente daquela ci-
dade, Sra. Ana Maria Madureira. 

Do município de Conchas esteve 
presente o vereador Luiz Neder. 
Também houve grande partici-
pação de alunos de escolas do 
município, além de demais con-
vidados, empresários e repre-
sentantes de entidades.

Todos os participantes rece-
beram as cartilhas “Município 
Verde Azul” e “Inclusão, Acessi-
bilidade e Cidadania”, bem como 
outros materiais informativos 
que foram disponibilizados pela 
UVESP e distribuídos na pales-
tra, com o objetivo, inclusive, de 
preparar futuros candidatos aos 
legislativos com propostas para 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.

O presidente da Câmara de 
Laranjal Paulista, Djalma Bor-
dignon, disse que todas as vezes 
que puder abrirá as portas do 
Poder Legislativo para a socie-
dade discutir “o futuro que que-
remos”. ■

Com UVESP LARANJAL PAULISTA 
comemora o Meio Ambiente

Um grande avanço foi co-
memorado pelos am-
bientalistas, pois pode 

acontecer uma virada mundial 
com relação às questões da re-
dução da poluição.

A China que responde por 
quase ¼ das emissões globais, 
divulgou através das suas autori-
dades, que irá introduzir contro-
les mais rígidos já em 2016, o que 
pode influenciar outros países do 
mundo e estimular as discussões 
sobre um acordo global para con-
ter as emissões dos gases que 
provocam o efeito estufa.

O motivo dessa virada deve-
-se à poluição do ar que tornou 
uma questão de saúde pública e 
a opinião da população fez a po-
lítica mudar o curso da história, 
além de várias catástrofes natu-
rais e tragédias recentes, fora de 
época, que chamaram a atenção 
daquele País.

O impasse na ONU – Organi-
zação das Nações Unidas vem 
desde o protocolo de Kyoto, onde 
os Estados Unidos da América 
não assinaram o acordo porque 
a China se opôs aos cortes de 

emissões em países em desen-
volvimento.

A tendência é que o grupo de 
45 países que formam o G-20 aja 
para a superação do impasse de 
15 anos na ONU, causado pelo 
protocolo de Kyoto.

Agora que a China defende a 
redução e imposição de metas 
e desistindo da oposição ao teto 
de emissões das nações em de-
senvolvimento, antes da reunião 
sobre o clima, um acordo global 
compulsório pode encaminhar 
essa proposta para a reunião de 
Paris em 2015, que seria levada a 
efeito em 2020.

Segundo o ministro chinês 
Jiang Kejun, esse deve ser o últi-
mo protocolo, caso contrário, não 
teremos tempo.

Em Washington, no mês de 
abril, durante o fórum, o ministro 
canadense presente afirmou que 
China e Brasil “emitiram sinais 
muito positivos” sobre uma mu-
dança de postura quanto às ques-
tões do meio ambiente.

Também é importante obser-
var que isso seria um impulso 
fantástico à inovação tecnológica, 
principalmente, no âmbito das 
energias renováveis, eficiência 

energética dos produtos e reuso 
de água, entre outras.

E, 2020, poderia ser um novo 
período rumo a um mundo sus-
tentável, uma época de transfor-
mação.

Aqui no Brasil, algumas em-
presas estão com muita serieda-
de aplicando a sustentabilidade 
como visão de negócios de van-
guarda. Outras estão sendo obri-
gadas a resolver situações de não 
conformidade em razão da fisca-
lização e das pesadas multas.

Algumas prefeituras já estão 
tomando ações para se adequa-
rem à nova Lei dos Resíduos Só-
lidos (12.305 de 2010) e consór-
cios estão sendo formados para a 
construção de aterros sanitários 
e, principalmente, usinas de lixo 
com geração de energia elétrica, 
casos concretos acontecendo no 
litoral e oeste do Estado de São 
Paulo com muita tecnologia de 
ponta.

Mesmo em cidades mais afas-
tadas dos grandes centros urba-
nos, os Prefeitos têm falado em 
áreas verdes do município e na 
preservação das mesmas. 

Os estádios da Copa do Mundo 
de Futebol estão com requisitos 

de aproveitamento de água de 
chuva e eficiência energética.

Os hoteis também descobri-
ram que precisavam fazer mais 
do que pedir aos hóspedes para 
reutilizar as toalhas e começam a 
investir na sustentabilidade, aqui 
representando uma economia 
importante para a manutenção 
da saúde financeira e forneci-
mento de conforto com qualidade 
e tarifa justa.

Que venham os novos tempos 
sustentáveis, enquanto ainda há 
tempo! ■
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CIDADE CIDADÃO�
RIBEIRÃO PRETO

ESTRADA DO ITAGUASSU

A equipe do Departa-
mento de Serviços 
Urbanos e Rurais de 

Vargem Grande do Sul reiniciou 
os trabalhos de recuperação e 
manutenção de estradas rurais. 
Na primeira quinzena de junho, 
foi realizado o trabalho navia do 
Itaguaçu, que segue até a divisa 
com o município de Itobi.

A estrada é usada por pro-

dutores de 
leite.No tre-
cho recupe-
rado, o leito 
foi nivelado e 
recebeu pe-
dregulhos, as 
laterais rece-
beram canais 
para escoar 
água de chu-
va, os bar-
rancos foram 
r e f o r ç a d o s 
contra des-
lizamentos e 

realizada limpeza nos acosta-
mentos. 

A equipe rural do DSUR, nos 
primeiros meses do ano, já tra-
balhou nas estradas do Para-
catu, Perobeiras, Barro Preto e 
Lagoa Branca, que recebe ma-
nutenção mensal. Na agenda 
de serviços ainda estão as es-
tradas do Lino Escola, Córrego 
Raso e Tuia de Pedra. ■

TIETÊ

CASA PAULISTA

No início do mês, o pre-
feito de Tietê Manoel 
David (PSD) esteve em 

Itu com o Secretário de Plane-
jamento e Comunicação, Julia-
no Canatelli, em reunião com 
o Secretário de Habitação do 
Estado de São Paulo, Silvio Tor-
res. O encontro teve por objetivo 
a realização de convênio com a 
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) 
para implantação de unidades 
habitacionais na cidade.

Foi abordada também a in-
clusão de Tietê no programa 
Casa Paulista que visa viabilizar 

a operação dos fundos habita-
cionais recém-instalados. A in-
tenção desse projeto é ampliar a 
participação da iniciativa priva-
da e agentes públicos na produ-
ção de imóveis para população 
de baixa renda. ■

TAMBAÚ

DISTRIBUIÇÃO E QUALIDADE 
DE ÁGUA

O DEMAET (Departamen-
to Municipal de Água 
e Esgoto) de Tambaú 

realiza obras em toda a cidade 
para melhoria da qualidade e 
distribuição de água e também o 
tratamento do esgoto. Uma das 
regiões beneficiadas foi o Bairro 
da Alvorada, que recebeu me-
lhoria na rede de distribuição de 
água. Foi substituída a adutora 
de oito polegadas do conhecido 
“cano preto” por cano de oito 
polegadas de alta resistência. A 
medida, além de solucionar os 
inúmeros consertos feitos no lo-
cal, vem de encontro a diminuir 
a perda de água que era ocasio-
nada pelos vazamentos – com-
prometia o abastecimento da 
região. O total substituído é de 
aproximadamente 250 metros. ■

SANTA LUCIA

PRAÇA REVITALIZADA

A Praça Geraldo 
Marani, locali-
zada defronte 

o Cemitério Municipal 
de Santa Lucia, no bair-
ro Nova Esperança, foi 
revitalizada. As obras 
custaram cerca de R$ 
10 mil. Entre as refor-
mas realizadas estão o 
novo sistema de ilumi-
nação, reparos em di-
versos pontos do calça-
mento e o estacionamento.

De acordo com o prefeito An-
tônio Sérgio Trentim (PMDB), a 
praça estava abandonada há 
alguns anos. “A revitalização 
trará mais segurança à popula-
ção e será um espaço de lazer 

a mais. Ela recebeu iluminação 
nova, na área paisagística, o 
jardim foi remodelado. Nos cor-
redores internos foram coloca-
dos pedriscos. A praça ganhou 
mais vida, está mais arejada”, 
menciona. ■

RIFAINA

RECAPEAMENTO E 
SINALIZAÇÃO

A Prefeitura de Rifaina, 
em convênio com o Mi-
nistério do Turismo do 

Governo Federal, iniciou o pro-
jeto de recapeamento asfáltico 
e sinalização de trânsito. Serão 
recapeados11.415,70 metros 

RIBEIRÃO GRANDE

PROGRAMA MELHOR CAMINHO

A secretária es-
tadual de Agri-
cultura, Mônica 

Bergamaschi, junto com 
o prefeito de Ribeirão 
Grande, Joaquim Brasí-
lio (PSDB), entregaram 
as obras de recuperação 
de estradas rurais pro-
movidas pelo programa 
do Governo de São Pau-
lo, Melhor Caminho. Os 
serviços que incluem am-
pliação da via, cascalha-
mento do solo e implan-
tação de pequenas bacias 
de captação de águas 
pluviais, foram executa-
dos pela Codasp (Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de 
São Paulo) com recursos do Go-
verno de São Paulo. 

Para a secretária, trabalhar 
as questões do agronegócio 
com sustentabilidade, entre 
elas, a logística, é um dos prin-

cipais pontos para fazer o setor 
crescer.  Os serviços foram re-
alizados em estradas dos bair-
ros Lagoa de Baixo, Lagoa de 
Cima, Soltinho, Cachoeira das 
Conchas e Queiroz, somando 
uma recuperação de 7,5 quilô-
metros. ■

quadrados de asfalto com vida 
útil comprometida. O Minis-
tério do Turismo irá repassar 
R$ 250,5 mil e a prefeitura en-
tra com uma contrapartida de 
R$16,3 mil, totalizando investi-
mento de R$ 266,8 mil. ■
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O programa da Boa Visão 
da Prefeitura de Suza-
no iniciou, na segunda 

quinzena de maio, atendimen-
to aos 22.756 alunos das redes 
municipal e estadual. Cerca de 
12% do total dos alunos testa-
dos devem ser encaminhados 
aos oftalmologistas. Em oito 
anos, a administração munici-
pal atendeu 170 mil crianças e 
adultos. ■

SUZANO

PROGRAMA BOA VISÃO

Desde a inauguração do 
Departamento de Vi-
gilância em Saúde de 

Vinhedo, no final de 2012, cães e 
gatos da cidade recebem aten-
dimento especial. Serviços que 
eram disponibilizados por meio 
de campanhas anuais passara-

VINhEDO

SAÚDE A CÃES E GATOS

ma ser permanentes, como a 
vacinação contra raiva e castra-
ção permanente. Todo o serviço 
é gratuito. 

A estrutura física do Depar-
tamento é formada por sala de 
vacina, sala de coleta, centro 
cirúrgico, área pós-cirurgia, la-
boratório de coleta de sangue 
para análise, canil e gatil com 
12 baias isoladas para perma-
nência dos animais em período 
determinado de observação. Há, 
ainda, um laboratório para iden-
tificação de larvas e carrapatos, 
sala de treinamento de funcio-
nários e área para realização 
de palestras e orientação sobre 
posse responsável. ■

O uso da acupuntura tem 
trazido para a popula-
ção de União Paulista 

melhor qualidade de vida. Eficaz 
no tratamento de dor, a técnica 
milenar oriental acalma célu-
las cerebrais responsáveis pela 
percepção da dor. 

Segundo a fisioterapeuta 
que atua no Centro de Saúde, 
Fabiana Araújo, a acupuntura 
precisa ser praticada com bom 
senso. Segundo ela, a iniciativa 
veio somar em benefício da po-

UNIÃO PAULISTA

TRATAMENTO INOVADOR

pulação de União Paulista, “pois 
os custos com o tratamento de 
qualquer tipo de patologia caem 
pela metade com a prática”. ■

Tatuí iniciou intercâmbio 
com uma importante 
instituição de saúde da 

América Latina. Desde maio, o 
Laboratório Municipal e o Hos-
pital Beneficência Portuguesa, 
unidade de Campinas, realizam 
trabalho integrado de troca de 
informações e experiências en-
tre seus profissionais, que ago-
ra utilizam metodologias e equi-
pamentos comuns.

Atualmente, o Laboratório 
Municipal conta com tecno-
logias avançadas nos setores 
de bioquímica e microbiologia 
- trabalhando com equipamen-
tos como o Vitros 350 (Química 
Seca) e VitekCompact II, utiliza-
dos também em hospitais como 
Albert Einsten, HCor, Santa Jo-
ana.

Em abril, o Laboratório de 

TATUÍ
LABORATÓRIO FAZ INTERCÂMBIO

Análises Clínicas de Tatuí rea-
lizou 21.115 exames laborato-
riais.  “Com a obtenção de novas 
tecnologias, o laboratório teria a 
capacidade de realizar em torno 
de 30 mil exames por mês, ofe-
recendo resultados precisos em 
até 24 horas”, explica a farma-
cêutica e bioquímica, respon-
sável pelo Laboratório, Adriana 
Verônica da Cruz. ■

As Secretarias Muni-
cipais de Saúde e de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia de Taboão da Serra 
realizam o Programa Saúde na 
Escola (PSE), projeto do Gover-
no Federal que visa realizar e 
ampliar ações específicas de 
saúde para os alunos da rede 
pública. O programa foi apre-
sentado aos diretores das es-
colas municipais durante reu-
nião realizada no final de maio.

As ações do PSE são divi-
didas em cinco etapas – vão 
desde avaliações do estado 
de saúde bucal, triagem para 

TABOÃO DA SERRA

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

identificação de problemas 
visuais e auditivos, passando 
por verificação da carteira de 
vacinação e sinais de possíveis 
negligências de saúde, a até 
avaliações clínicas e psicos-
sociais, que incluem conferir 
pesagem, estatura e pressão 
arterial.

Inicialmente, o trabalho 
será desenvolvido em 22 es-
colas municipais e estaduais. 
As instituições foram selecio-
nadas pelo INEP (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), com base no 
Censo Escolar 2012. ■

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de 
Sertãozinho realizou, 

no dia 8 de junho, 150 cirurgias 
gratuitas de castração de cães e 
gatos.O hospital veterinário mó-
vel, utilizado na realização dos 
procedimentos cirúrgicos, este-
ve na Praça 21 de Abril.

No final de semana anterior, 
cerca de 450 animais foram ope-
rados durante um mutirão reali-
zado entre os dias 31 de maio e 
2 de junho. As cirurgias de es-
terilização são gratuitas e ofe-

SERTÃOZINhO

150 CIRURGIAS DE CASTRAÇÃO

recidas por meio de uma parce-
ria da prefeitura com o Instituto 
Nacional de Proteção Animal. ■

Pacientes do Núcleo de 
Reabilitação Munici-
pal, serviço mantido 

pela Secretaria de Saúde de São 
José do Rio Preto, receberam, 
na primeira quinzena de junho, 
próteses, órteses, materiais au-
xiliares e cadeiras de rodas.

Os equipamentos foram ad-
quiridos com recursos do pro-
grama de Órteses, Próteses 
e Meios de locomoção, que é 
mantido pelo município em par-
ceria com o governo federal. As 

SÃO JOSé DO RIO PRETO

PRÓTESES E CADEIRAS DE RODAS

entregas foram feitas a 40 pes-
soas da cidade e da região. ■
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No mês de fevereiro, a 
Universidade de San-
to Amaro (UNISA) e 

a  (UVESP) firmaram parceria 
para ofertar os cursos de pós-
-graduação e extensão na mo-
dalidade de ensino a distância 
(EaD). O intuito da parceria é 

melhorar o desempenho dos 
profissionais participantes com 
os cursos oferecidos na área go-
vernamental. Os cursos estarão 
disponíveis para inscrições no 
segundo semestre de 2013.

A UNISA tem 45 anos de atu-
ação no ensino superior. Possui 
três Campi na região sul da ci-
dade de São Paulo e mais de 60 
unidades para oferta de cursos 
na modalidade de ensino a dis-
tância pelo território nacional, 
incluindo o Distrito Federal e 
os estados de Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia e São Pau-
lo. ■

Sede da etapa 
de setembro da 
“4ª Caravana 

da Inclusão, Acessibili-
dade e Cidadania”, Pi-
rassununga está envol-
vida na “acessibilidade 
é prioridade”. A prefeita 
Cristina do Léssio rece-
beu a cartilha com leis 
que podem melhorar a 
vida das pessoas com 
deficiência. ■

CARAVANA EM PIRASSUNUNGA

Vereadores e agentes 
públicos se encon-
tram na Caravana 

da Acessibilidade. João Borg 
(Araçariguama), Maria Apa-

ENCONTRO

Durante o V Congresso 
de Municípios do CO-
MAM, realizado em 

Franca entre os dias 3 a 5 de 
junho, a classe política e ad-
ministrativa pública municipal 
da Alta Mogiana e região pôde 
conhecer melhor as projetos 
que a Uvesp vem desenvolven-

CONGRESSO COMAM

do. O Vice-presidente da en-
tidade, o advogado de Direito 
Público, Gianpaulo Baptista fez 
uma palestra sobre o Papel do 
Vereador para os 30 municípios 
representados e falou ainda so-
bre o legado que um vereador 
deve deixar ao passar pela Câ-
mara Municipal. ■

recida Santana (São Roque), 
Sandra Belchior (Araçarigua-
ma), Eliane Macedo (Votoran-
tim) e Terezinha Silva (Araça-
riguama). ■

Câmaras Municipais 
estão enviando 
“Voto de Louvor” à 

Uvesp pela comemoração 
dos seus 36 anos de exis-
tência.  A Assembleia Le-
gislativa do Estado também 
se manifestou em reque-
rimento apresentado pelo 
deputado Itamar Borges. ■

36 ANOS DA UVESP

PRIVATIZAÇÃO

CProjeto de lei em tra-
mitação na Assembléia 
Legislativa, enviado 

pelo governador Geraldo Alck-
min, prevê conceder à iniciativa 
privada por 30 anos a explora-
ção de parques florestais e áre-
as de preservação permanente 
do Estado. O projeto prevê a co-

brança pelo acesso, serviço de 
estacionamento, restaurantes e 
passeios nas trilhas. O projeto, 
que será debatido em audiência 
pública, pode privatizar, entre 
outros os parques do Jaraguá, 
Cantareira, de Campos do Jor-
dão, Estação Experimental de 
Itirapina e floresta de Cajurú. ■

UVESP E UNISA EM PROL DA EDUCAÇÃO
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C O C  T E M  N O V O S  M E M B R O S  

Criado com o objetivo 
de analisar e liberar 
projetos encaminha-

dos ao DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias), o COC (Conselho de 
Orientação e Controle) do Fundo 
de Melhorias das Estâncias tem 
novos membros na administra-
ção. A delegação foi necessá-
ria devido às eleições de 2012. 
Tomaram posse, no dia 13 de 
maio, os prefeitos: José Mau-
ro Dedemo Orlandini (DEM), de 
Bertioga, que assumiu a presi-
dência; Antônio Luiz Carvalho 
Gomes (PSD), de Itu; e José Zen 
(PV), de Morungaba.

Cabe ao departamento elei-
to avaliar os pleitos das Estân-
cias para formalizar convênios. 
De acordo com o presidente do 
Conselho, José Orlandini, por 
meio da verba destinada pelo 
Departamento foi possível reali-
zar importantes obras em Ber-
tioga, como a reurbanização de 
parte da orla da praia da Ense-
ada e a revitalização da avenida 
na entrada da cidade. “Este ano 
estamos começando a solicitar 
projetos para reurbanização da 
praia do Indaiá e Boraceia. Esta 
última já está em processo de 
licitação”, afirma Orlandini.

Para o prefeito de Itu, Antô-
nio Luiz Carvalho Gomes, que 
também é vice-presidente da 
Aprecesp (Associação das Pre-
feituras das Cidades Estâncias 
do Estado de São Paulo), “a par-
ticipação neste conselho é mais 
uma maneira de acompanhar 
e auxiliar no desenvolvimento 
do turismo em todo Estado de 
São Paulo, além de estar mais 
próximo das oportunidades de 
investimentos no setor para os 
municípios”.

Durante a posse, que ocor-
reu na capital do Estado, na Se-
cretaria de Turismo do Estado, 
o responsável pela pasta, Cláu-
dio Valverde, disse que os pre-
feitos precisam ter empenho na 
comissão para a liberação dos 
recursos do Dade, que totaliza 
67 estâncias, classificadas en-
tre balneárias, climáticas, hi-

drominerais e turísticas.
O prefeito de Morungaba, 

José Zen agradeceu ao governa-
dor do Estado, Geraldo Alckmin 
(PSDB), a confiança depositada. 
“A verba do DADE é um recurso 
destinado para a infraestrutu-
ra turística que está disponível 
para cada estância no orçamen-
to do Estado todos os anos. Para 
recebê-lo, a estância deve apre-
sentar projetos que visem me-
lhorar os aspectos referentes 
ao turismo local”, explica o ad-
ministrador, que complementa: 
“é importante lembrar que em 
2013, 50 estâncias tiveram seus 
pedidos aprovados pelo COC. 
Essa é a função do Conselho, 
orientar e agilizar o repasse de 
recursos”.

VERBA
Destinado à infraestrutura 

turística, a prefeitura precisa 
determinar quais serão os obje-
tivos dos convênios a serem ce-
lebrados. Primeiramente, são 
apresentados ao COC do Fundo 
de Melhoria das Estâncias, por 
meio de planos de trabalho. 
Quando o Conselho aprova, a 
administração municipal de-
senvolve um projeto para cada 
um deles, explicando detalha-
damente como será utilizada a 
verba que receber do DADE. 

Cabe ao departamento ana-
lisar tecnicamente cada projeto 
e aprovar, se estiver de acordo 
com as normas. Quando aceito, 
os convênios entre municípios e 
DADE são assinados pelo pre-
feito e secretário de Turismo do 
Estado. Só a partir daí, os recur-
sos começam a ser liberados.

Além dos prefeitos citados, 
fazem parte do grupo Rubens 
Emil Cury, representante da 
Casa Civil, Antônio Vaz Serralha, 
representante da Secretaria da 
Fazenda, e Elizabeth Correia, 
representante da Secretaria de 
Turismo.

VERBA PARA EVENTOS
Parte da verba do DADE será 

destinada à divulgação de even-
tos dos 67 municípios integran-
tes da Aprecesp durante a Copa 
do Mundo de 2014. O anúncio 

foi feito no dia 11 de junho, pelo 
secretário estadual de Turismo, 
Cláudio Valverde.

O objetivo é popularizar as 
cidades. Em 2013, foram libera-
dos R$ 288 milhões para obras 
de infraestrutura turísticas nas 
cidades. Deste valor, 30% se-
rão destinados à divulgação de 
eventos das estâncias. “Essa 
ação traz benefícios para o tu-
rismo. Poderemos divulgar as 
cidades que não estão no rotei-
ro da Copa”, opina o prefeito de 

Itu, Antonio Luiz Carvalho Go-
mes.

Hoje, 335 municípios se en-
caixam na categoria Interesse 
Turístico e também serão be-
neficiados, de acordo com a co-
ordenadora do DADE, Elizabeth 
Correia. “A ideia é ampliar a dis-
tribuição, na qual a arrecadação 
de 10% das estâncias aumenta-
ria para 11%. Neste caso, 8% do 
total iriam para as estâncias e 
o restante para as de interesse 
turístico”, explica. ■




