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UMA PUBLICAÇÃO UVESP PELO FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO

NOVOS TEMPOS! NOVOS TEMPOS! 
DEFAM

“Telma Gobbi, médica e 
vereadora de Bauru, 
participará do Departamento 
Feminino de Ação 
Municipalista – DEFAM – na 
Uvesp. Ela reuniu vereadoras 
da região de Bauru e anunciou 
campanha preventiva contra o 
câncer de mama e o HPV.”
Pág.  07

REDE PELA SAÚDE

“Estevam Galvão, líder do DEM, 
propõe banco de dados para 
personalizar o atendimento da 
saúde em todo Estado. 
Paulistas terão uma espécie de 
registro de identidade para 
facilitar diagnósticos e 
tratamento, caso seja aprovada 
proposta na Assembleia.”
Pág.  12

RECEITAS

“O consultor 
François Bremaeker analisa 
as Receitas das Prefeituras 
paulistas”
Pág.  08

Pág 20 l JURO ZERO
“Milton Luiz de Melo Santos - O governo anunciou 
linha de crédito para financiar, a juro zero, 
prefeituras que querem investir em planos 
de acessibilidade.”

Pág 07 l TURISMO
“João Caramez - Lançamento da Frente 
Parlamentar dos Municípios de Interesse Turístico 
- Fremitur - surpreendeu deputados com a 
forte presença do interior.

REFERÊNCIA

“‘Fizemos dois movimentos. 
Um de controlar gastos de 
custeio e outro de ampliação da 
receita’, diz Barjas Negri, 
ex-prefeito de Piracicaba, 
referência em gestão pública, 
em entrevista a 
Juliana Franco.”
Pág.  18

ESPECIAL DESTAQUES

TRANSPARÊNCIA + ÉTICA + CIDADANIA=

QUALIDADE DE VIDA
TRANSPARÊNCIA + ÉTICA + CIDADANIA=

QUALIDADE DE VIDA
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UNIÃO PARA NOVOS TEMPOS

Sebastião Misiara

“Não só os parlamentares, mas as entidades mu-
nicipalistas também devem se preocupar com a 

situação das Santas Casas. Não é possível admitir que a 
cada 100 reais que elas gastam com atendimento do SUS, 
recebem 65 reais. A dívida do conjunto delas atinge a mais 
de 11 bilhões. Precisamos nos unir”

Élio Jardim
Vereador de Tuiuti

O 57º Congresso Estadu-
al de Municípios, sob a 
inspiração do munici-

palista Celso Giglio, traz como 
tema a “União para Novos Tem-
pos”. Oportuno, abrangente, 
impactante e ousado, a propos-
ta pressupõe um debate amplo, 
cujo leque se fecha em cima de 
discussões sempre renovadas 
como a Ética, a Transparência e 
o Pacto Federativo.

O município, cujos represen-
tantes darão o tom no congres-
so de Santos, representa a base 

sobre o qual está erguido o edi-
fício da cidadania.

A cidade é o palco real, onde 
se desenrola o cotidiano das 
pessoas, que fortalecem os la-
ços de solidariedade e constro-
em  a cidadania.

Os poderes executivo e legis-
lativo municipais evoluem, na 
mesma medida para atender os 
cidadãos: o primeiro, planeja-
dor: o segundo, o defensor dos 
interesses da comunidade. Am-
bos com o mesmo propósito, o 
de construir a ética pela trans-
parência e a luta incessante por 
um pacto federativo realmente 
municipalista.

Para que a discussão de um 
novo pacto federativo, hoje às 
avessas,  não se transforme 
em instrumento de posições 
personalistas, muito menos de 
interesses grupais ou corpo-
rativos, espera-se a presença 
do representante municipal à 
mesa dos debates.

O prefeito sabe os caminhos 
para a solução dos problemas 
locais. O vereador é um líder de 
base, bem próximo do cidadão, 
portanto conhecedor dos seus 
sonhos e esperança.

Para aprimorar, ainda mais, 
os conhecimentos, o labora-
tório de idéias do congresso é 
o mais perfeito caminho para 
criar novos tempos na vida pú-
blica.

Os governantes que conse-
guiram lograr êxito em tempos 
de crise, como Mário Covas, 
Geraldo Alckmin, por exemplo, 
passaram invariavelmente pela 
experiência do poder local.

Alckmin, por exemplo, lem-
bra sempre seu primeiro con-
gresso municipalista. Foi em 
Praia Grande em 1977, sob o 
comando do saudoso líder Wil-
son José, que o atual governa-
dor exercitou sua veia munici-
palista.

É na grande escola do mu-
nicípio que o cidadão aprende a 
prática da política que conduz à 
defesa do bem comum e da so-
ciedade democrática. Município 
e democracia são entidades gê-
meas. A APM, a Uvesp aí estão 
para fortalecer essa prática.

A reestruturação do país, na 
busca continua dos seus me-
lhores caminhos deve começar, 
inegavelmente pelo município, 
base da própria nacionalidade 

e onde se fixa o sentimento de 
Pátria.

Por isso, os novos tempos 
devem ser a renovação cons-
tante de que defender o muni-
cípio é defender um dos maio-
res valores da cidadania.

Quando não se confia no 
município, não se confia no 
povo. Literalmente o município 
é a grande escola da Cidadania. 
Aí o cidadão aprende a prática 
da política e conhece o espírito 
público que conduz ao bem co-
mum e à defesa da prática de-
mocrática.

No palco santista, sede de 
2 a 6 de abril do Congresso de 
Municípios, sob a inspiração da 
democracia, líderes municipais 
discutirão os caminhos para 
pavimentar os novos tempos. ■

“Bebedouro está em festas com a realização da 
Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidada-

nia. A presença confirmada de representantes da Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa com Deficiência é muito impor-
tante para o município. Reafirmo à direção da Uvesp, que 
acessibilidade é nossa prioridade.”

Fernando Galvão 
Prefeito de Bebedouro

“Atitudes como as da Uvesp propondo seminários 
de capacitação com o Tribunal de Contas do Es-

tado, com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e com a Secretaria de Turismo, é que nos fazem 
acreditar em pessoas realmente compromissadas com a 
legalidade, a transparência, e a cidadania nos poderes pú-
blicos.”

Sonia Beolchi
Vereadora de Ibirá

“Contamos com a Uvesp e com a APM e como pre-
sidente da AMA, reitero que a luta pelo pacto 

federativo precisa continuar. Na saúde, principalmente, os 
municípios estão com grandes dificuldades.”

Geninho Zuliani
Prefeito de Olímpia
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Uma trajetória em prol da 
geração de emprego e renda 
nos municípios paulistas

Em seus quatro anos 
de vida, a Investe São 
Paulo contabiliza até 

agora 43 novos empreendi-
mentos anunciados no Estado 
de São Paulo, totalizando um 
investimento da ordem de R$ 
16 bilhões, com potencial para 
gerar cerca de 40,5 mil empre-
gos diretos. Resultados que só 
puderam ser alcançados graças 
à parceria estabelecida com os 
municípios paulistas. 

São as informações forneci-
das pelos municípios a respeito 
das áreas disponíveis para no-
vos empreendimentos, do tipo 
de mão-de-obra qualificada 
existente na região, dos incenti-
vos municipais oferecidos às no-
vas empresas, entre outras, que 
permitem à Investe SP colocar à 
disposição dos investidores um 
leque amplo e confiável de in-
formações. Como a agência foi 
criada para ser a porta de en-
trada para aqueles que desejam 
instalar ou ampliar negócios no 
Estado de São Paulo, a missão 
da Investe SP abarca o auxílio 
aos municípios no atendimento 
ao investidor e no desenvolvi-
mento do ambiente de negócios.

 “Mostrar ao investidor – es-
pecialmente aos estrangei-
ros – que São Paulo é o Estado 
número 1 do Brasil devido ao 
potencial, à diversidade e as 
oportunidades de negócios ofe-
recidas pelos seus 645 municí-
pios é um dos grandes desafios 
da Investe SP”, afirma o presi-
dente da Investe SP, Luciano 
Almeida.

Ele explica que, para ajudar 
um investidor a viabilizar seu 
empreendimento, o primeiro 
passo que a Investe SP realiza é 
a identificação das demandas do 
projeto de investimento. É nes-
se momento que são levanta-
das informações básicas como: 

tamanho da área necessária 
para instalação ou ampliação 
da empresa; característica da 
mão de obra que trabalhará no 
local; quantidade e qualidade da 
infraestrutura que precisa estar 
disponível (energia, gás, água, 
telecomunicações, proximida-
de de vias para escoamento da 
produção); demanda de cadeia 
de fornecedores; benefícios fis-
cais requeridos, entre outros fa-
tores. 

Segundo Almeida, é impor-
tante ressaltar que a Investe SP 
atende todos os tipos de em-
presas. Porém, a prioridade são 
os projetos relevantes para São 
Paulo devido ao impacto na ge-
ração de emprego e renda para 
a população paulista.

Dessa forma, a Investe SP 
pode oferecer aos investido-
res uma gama diversificada de 
serviços. Algumas empresas 
chegam à agência procurando 
ajuda para encontrar um lu-
gar adequado para instalar seu 
empreendimento. Nesse caso, 
a seleção de municípios é feita 
com base no banco de dados da 
Investe SP sobre as 645 cidades 
do Estado. Constantemente, a 
agência busca atualizar e am-
pliar seu banco de dados, para 
isso, conta com a contribuição 
dos municípios (Confira como a 
Investe SP pode ajudar as pre-
feituras no box ao lado).

Com essas informações em 
mãos, a equipe da agência ela-
bora a lista de cidades que aten-
dem às necessidades de cada 
empreendimento. Ao receber 
essa lista, cabe ao investidor de-
cidir o local que julga mais ade-
quado para instalar a nova plan-
ta ou expandir seu negócio. Isso 
facilita a escolha do empresário.

Outras empresas buscam 
somente esclarecer uma dú-
vida pontual em relação, por 
exemplo, a licença ambiental ou 
à legislação tributária. Há, ain-

da, empresas que precisam do 
apoio da Investe SP para apri-
morar a infraestrutura do local 
em que vão instalar uma nova 
unidade. Nesses casos, a agên-
cia facilita a articulação com 
as concessionárias de serviços 
públicos (gás, energia, rodovias 
etc.).

Também é frequente a de-
manda de uma empresa em 
relação à qualificação de mão 
de obra. A Investe SP entra em 
contato com o Centro Paula 
Souza, responsável pelas Etecs 
e Fatecs, e discuti a possibili-
dade de criar um curso volta-

INVESTIMENTOS

Em busca da construção de um novo modelo estadual de atendimento ao investidor, a Agência Pau-
lista de Promoção de Investimentos e Competitividade – Investe SP – consolida-se como uma impor-
tante ferramenta de apoio às prefeituras em relação às melhores práticas para atração de empresas.

do para as necessidades dessa 
nova indústria. 

 “Quando uma empresa aten-
dida pela Investe SP se instala 
numa cidade, gera empregos e 
renda. E a demanda por mão-
-de-obra especializada também 
costuma impulsionar o ensino 
profissionalizante. Além disso, 
toda uma cadeia de fornecedo-
res se estrutura para atender 
às necessidades da nova em-
presa. É assim que a Investe SP 
ajuda no desenvolvimento dos 
municípios paulista”, conclui o 
presidente da agência, Luciano 
Almeida. ■

De portas abertas para as Prefeituras
O relacionamento da Investe SP com as prefeituras mu-

nicipais consiste também na capacitação e treinamento dos 
representantes municipais em relação às melhores práticas 
para atração de investimentos, conforme recomendação do 
Banco Mundial.

O foco dessa ação são os prefeitos, secretários munici-
pais, diretores e equipes responsáveis pelas atividades de 
atração de investimentos no âmbito das cidades paulistas. 
Com essa iniciativa, a Investe SP busca também conhecer, 
com a maior profundidade possível, a estrutura e os benefí-
cios oferecidos pelos municípios para potenciais investido-
res, bem como a vocação municipal e regional para a atra-
ção de atividades econômicas específicas.
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As melhores cidades para 
os jovens estão em SP 

Melhores cidades para os jovens no Brasil
1-      Pouso Alegre - Minas Gerais
2-      São Caetano do Sul -  São Paulo
3-      Valinhos- São Paulo
4-      Birigui- São Paulo
5-      Americana- São Paulo
6-      Limeira- São Paulo
7-      São Carlos- São Paulo
8-      Joinville   -  Santa Catarina
9-      Araraquara – Araraquara
10-    Poços de Caldas – Minas Gerais
62-    São Paulo – São Paulo
90-    Rio de Janeiro- Rio de Janeiro
117-  Brasília- Distrito Federal
198-  Recife - Pernambuco
283-  Eunápolis -Bahia

 Por: Rael Pimenta

Dentre as melhores ci-
dades do Brasil, para 
os jovens viver, sete 

são paulistas, entre elas: São 
Caetano do Sul, Valinhos, Biri-
gui, Americana, Limeira, São 
Carlos e Araraquara, mas quem 
conseguiu ficar no topo da lista, 
foi Pouso Alegre em Minas Ge-
rais. Este é o resultado de uma 
pesquisa realizada pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP) com base no Censo 
Demográfico do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), referente a 2010.

Entre as piores Eunápolis no 
sul do estado da Bahia. Seguida 
por Marabá no Pará, Arapiraca 
em Alagoas e Porto Seguro na 
Bahia, mesmo com grande tu-
rismo e lindas praias.

O estudo avaliou 283 cidades 
brasileiras.  Entre esses muni-
cípios, 20 localizam-se na re-
gião Norte, 58 no Nordeste, 139 
no Sudeste, 48 no Sul e 18 no 
Centro-Oeste. Vários aspetos 
foram analisados.  A primeira 
avaliação foi que a cidade tinha 
que ter a população acima de 
100 mil habitantes e os itens 
avaliados são: Violência entre 
os Jovens (Homicídios e Aci-
dentes de Trânsito);. Frequên-
cia à Escola e Situação de Em-
prego; Pobreza no Município e 
Desigualdade no Município.

Sendo assim o total da pes-

quisa foi de 104,5 milhões de 
pessoas, que significa mais da 
metade da população brasilei-
ra. O estado de São Paulo pos-
sui 75 cidades com mais de 100 
mil habitantes, 74 delas apre-
sentaram baixa vulnerabilidade 
para os jovens.

A cidade de Pouso Alegre 
esta localizado no Sul de Mi-
nas, tem 164 anos, é o segundo 
município mais populoso com 
quase 131 mil pessoas.  Esta há 
180  quilômetros de  São Paulo 
e a 373 quilômetros da capital,  
Belo Horizonte. A cidade é des-
taque como ótimo lugar para 
morar. O índice de alfabelização 
é de 94.2% e o lugar é referên-
cia em saúde e comércio para 
as cidades vizinhas, pois há inú-
meras clínicas de saúde, centro 
de medicina nuclear e três hos-
pitais.

 O lugar destaca-se como 

o maior ganho anual no se-
tor industrial da região e um 
dos maiores ganhos do estado. 
Há grandes industriais como: 
Unilever, Cimed, Rexan, John-
son Controls, J Macedo, XCMG 
(maior investimento chinês da 
América Latina), entre outras. A 
região é privilegiada, pois pos-
sibilita o plantio e a colheita da 
batata durante o ano inteiro, 
devido o clima ameno, gerando 
mais de 100 mil empregos dire-
tos.

 A segunda me-
lhor é São Caetano 
do Sul, município 
de São Paulo, com 
a população de 
quase 153 mil ha-
bitantes. O prefei-
to Paulo Pinheiro, 
recém-empossado 
disse que é uma 
honra e um desa-
fio governar a ci-
dade, “temos uma 
população muito 
exigente em rela-
ção aos serviços 

públicos. Quanto aos jovens, 
esse desafio é ainda maior, 
pois temos o compromisso de 
garantir a todos uma educação 
de qualidade, atenção à saú-
de e segurança, para que eles 
possam desenvolver todo o seu 
potencial.”

São Caetano do Sul é a cida-
de com o melhor  Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) do  
Brasil, (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
tos PNUD/ 2000). O IDH é uma 
medida comparativa que en-
globa três dimensões: riqueza, 
educação e expectativa de vida 
ao nascer. O jornalista  Márcio 
Donizete, 21, morador da cida-
de, ficou surpreso em saber que 
São Caetano do Sul esta em se-
gundo lugar, “aqui tem tudo que 
um morador precisa para viver 
bem: saúde, educação, segu-
rança e esporte.”

Há 507 quilômetros de São 
Paulo, Birigui é a quarta melhor 
para se viver e conta com mais 
de 460 indústrias, é conhecida 
como a capital nacional do cal-
çado infantil e a população com 
mais de 108 mil habitantes. O 
locutor Devanildo Pontes, 37, 
conta que a cidade não é boa 
só para os jovens, “é um lugar 
ótimo para todas as idades, 
além de abrigar as mais famo-
sas marcas de calçados infantis 
como Pampili, Klim, Kidy, Bee 
Happy e Bout’s. Birigui vem se 
destacando no setor moveleiro, 
metalúrgico,  Têxtil, entre ou-
tras, gerando inúmeros empre-
gos.”

A cidade de Americana, lo-
calizada a 132 km da capital 
paulista, é a quinta no ranking 
das melhores.  A população é de 
200 mil habitantes e possui seu 
nome vinculado ao ramo têxtil, 
mas tem um parque industrial 
diversificado e é apontada como 
centro de eventos e negócios. 

O gerente Rogério Vieira, 35, 
é americanense e destaca a ci-
dade como o melhor lugar para 
se viver, “a qualidade de vida é 
incomparável, temos de tudo 

na cidade, grandes indústrias, 
faculdades, sem falar na orga-
nização e limpeza.” Hoje Vieira 
mora em São Paulo por opção 
profissional, “a empresa que 
trabalho abriu uma filial aqui 
em São Paulo e fui convidado 
para trabalhar aqui, gosto da 
capital, mas prefiro America-
na.”

 A capital do Brasil, Brasília 
ficou na 117° posição, ou seja, 
mesmo sendo onde se concen-
tra o maior poder, não é exem-
plo no País. A jovem e estudante 
de administração Jéssica Naya-
ra,19, mora  na capital, relata 
que vive com medo da violência, 
“vejo todos os dias nos meios 
de comunicação a violência que 
está  em Brasília. É o lugar onde 
tem mais  sequestro relâmpa-
go. Quando vou para a faculda-
de à noite e deixo meu carro no 
estacionamento,  que é enorme, 
quando termina minhas aulas 
fico com medo tremendo de 
voltar até o carro.” A estudan-
te  ainda ressalta dizendo “é um 
lugar bom para morar, o que 
deixa a desejar mesmo é a qua-
lidade do ensino e a segurança 
pública”. ■
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MUNICIPALISMO

Esse é o lema do 57º 
Congresso Estadual de 
Municípios do Estado 

de São Paulo, a realizar-se de 
02 a 06/04/2013 na cidade de 
Santos/SP. Qual o significado 
dessa união (certamente rela-
tiva aos municípios) e o que se 
pode entender por novos tem-
pos? É o que nos propomos a 
discutir.

Os novos tempos dizem res-
peito a uma luz no fim do túnel, 
que os analistas políticos anun-
ciam e que diz respeito a sinais 
de mudança nos costumes do 
país. Parece que o fenômeno do 
cansaço dos materiais está che-
gando ao setor político, depois 
de um longo sono de bela ador-
mecida, que tomou conta da po-

“União por Novos Tempos” 
Por: Paulo Nathanael Pereira de Souza

Paulo Nathanael Pereira de Souza
Doutor em Educação e Ex-Presi-

dente do Conselho Federal de Edu-
cação, Educador, Escritor, membro 
titular da Academia Paulista de Letras.

pulação brasileira, assim que 
o populismo assumiu a he-
gemonia governamental do 

país. A letargia, que mante-
ve o povo passivo e incapaz 
de reagir, mesmo com es-
cândalos do tipo mensalão, 
e que redundou no desman-

telamento da oposição par-
tidária, tem muito a ver com 

essa patologia política, que 
confunde democracia 
apenas com eleitoralis-
mo. Ainda se fosse para 
garantir a alternância 
do poder, vá lá! Mas, na 
verdade, só tem servido 

para um objetivo: perpetuar 
no comando, amantes do poder 
que, como deuses do Olímpo, 
encantados com o próprio su-
cesso, pouco se comovem com 
os problemas e as agruras de 
nosotros, os pobres mortais. E 
como ganhar eleições passou 
a resumir-se no único objetivo 
dos profissionais dos pleitos, o 
que pudesse ser útil a esse ob-
jetivo acabou por transformar-
-se em meio aceitável para o 
atingimento dessa meta.  

Mas, como tudo na vida, a de-
magogia também tem limites. E 
parece que se está chegando lá. 
As vitórias retumbantes dessas 
teses inaceitáveis (cuja pirotec-
nia parece ter transformado a 
população brasileira nos três 
macaquinhos, que nada vêm, 

ouvem ou falam) 
vão conduzindo as 
políticas públicas a 
fracassos indisfar-
çáveis, na economia, 
na saúde, na edu-
cação, nas obras de 
infra-instrutora, etc. 
Com a persistência 
desses maus resul-
tados, (que tendem 
a se agravar, com 
os pibinhos e o re-
credenciamento da 
inflação), a mídia, 
as redes sociais e as 
conversas de botequim come-
çam a mudar o tom. 

Ao que tudo indica – e graças 
a Deus – está chegando a hora 
de desengavetar os valores mo-
rais e os comportamentos éti-
cos, que juntos possibilitarão 
à nação retomar a estrada real 
do desenvolvimento econômico, 
político e social.

Nesse panorama, há um pa-
pel fundamental a ser protago-
nizado pelos municípios, porque 
das três esferas de poder é ele 
a única, mercê de seu território 
e sua população, que tem con-
cretude, em contraposição às 
figuras do Estado e da União, 
que não passam de abstrações 
jurídicas, criadas para viabili-
zar as federações. Há, portanto, 
que buscar-se a união de todos 
eles, (já que a união faz a força) 

para que as mudanças se reali-
zem e a democracia brasileira 
se fortaleça. No dia em que as 
comunidades locais se derem 
as mãos, juntamente com seus 
vereadores e prefeitos, os muni-
cípios afirmarão sua importân-
cia, como alavancas que devem 
ser do progresso, para, à luz dos 
novos tempos, atuarem eficaz-
mente no sentido de promover 
neste país os seus legítimos 
sonhos de chegar ao 1º mundo, 
visto ser este o seu destino. Uni-
dos, os municípios serão inven-
cíveis como cruzados dos novos 
tempos. ■
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Educação, oportunidade e assistência social.
Com isso, o CIEE ajuda a construir um Brasil mais justo.
Todos os meses, milhares de estagiários e aprendizes do CIEE utilizam parte de sua bolsa-auxílio para complementar a renda de 
suas famílias. É o CIEE contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, prestando assistência social às famílias  
e colaborando com o Governo em suas bem-sucedidas ações sociais.

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

Muitas prefeituras já 
disponibilizam a con-
cessão do crédito 

consignado para os servidores 
públicos municipais. Este é o 
nome dado aos empréstimos 
com desconto em folha de paga-
mento, e a procura por essa op-
ção cresce consideravelmente. 
Contudo, o que era para ser um 
benefício está se tornando uma 
das principais formas de endivi-
damento da população. 

O resultado é que os brasi-
leiros tiveram, no último ano, 
números recordes de inadim-
plência; por isso, muito cuida-
do! É importante que as pesso-
as tenham consciência na hora 
de utilizar essa linha de crédi-
to; entretanto, despertar esta 
consciência é papel da gestão 
municipal. Por isso, elaborei 
dez orientações que devem ser 
levadas em conta antes de ofe-
recer ao colaborador o benefício 
do crédito consignado:

1 - É fundamental que seja 
disponibilizado aos funcioná-
rios públicos – antes do crédito 
consignado – um programa de 
educação financeira, mostran-
do que este subterfúgio só deve 
ser tomado como uma exceção. 
Caso isto não ocorra, as dívidas 
se tornarão uma bola de neve;

2 - Programa de educação 
financeira para esses funcioná-
rios não se resume à palestra de 
finanças pessoais ou curso de 
investimentos. Educação finan-
ceira deve ser tratada como res-
ponsabilidade social para toda a 
cidade, devendo, assim, bene-
ficiar funcionários, familiares, 
comunidade e toda a cidade; 

3 - Adote critérios e oriente 
o funcionário antes de dispo-
nibilizar crédito consignado. É 
importante que o empréstimo 
seja consciente, para realmen-
te ajudá-lo a solucionar o pro-
blema que o atormenta. Muitas 
vezes, é um alívio imediato, mas 
que, em poucos meses, se tor-
na um problema ainda maior, 
principalmente porque seus ga-
nhos líquidos mensais serão re-
duzidos em, aproximadamente, 
30%; 

4 - Procure linhas de crédito 
consignado realmente interes-
santes. Pesquisando nos ban-
cos, conseguirá reduzir muito 
as taxas de juros a serem co-
bradas. Também é importante 
negociar taxas a serem pagas 
e outros custos que envolvam 
essa ação. Tenha em mente que 
o banco tem grande interesse 
em fechar com uma Prefeitura;

5 - A educação financeira e 
a necessidade de crédito con-
signado independe do salário 
do colaborador. Os problemas 
podem ocorrer, até mesmo, nos 
maiores salários da empresa. 
Por isso, trabalhe de forma am-
pla;

6 - O problema da falta de 
educação financeira já está 
intrínseco em nossa socieda-
de; assim sendo, não é culpa 
do servidor público. Evite que 
quem está endividado seja alvo 
de preconceitos. É necessário 
muita delicadeza ao tratar des-
se tema; 

7 - Apesar de haver investi-
mentos, a prefeitura que investe 
em um programa de educação 
financeira e, posteriormente, 
na possibilidade de crédito con-
signado consciente também ga-
nha, visto que os servidores tra-
balham com mais prazer e mais 
tranquilidade, buscando cresci-
mento, pois retomam a consci-
ência de ter objetivos. ■

Por: Reinaldo Domingos

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

CRÉDITO CONSIGNADO com cautela
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Participação do vereador ou 
vereadora nas COMISSÕES

São frequentes os ques-
tionamentos sobre a 
obrigatoriedade de o 

vereador ou de a vereadora par-
ticipar de comissão e se é indis-
pensável o funcionamento das 
comissões. Mostra-se oportuno, 
portanto, neste início de sessão 
legislativa, tratar desse tema.

A participação de vereador 
ou de vereadora nas comissões 
depende da indicação do res-
pectivo líder de bancada, a par-
tir das vagas distribuídas em 
razão do critério da proporcio-
nalidade partidária. Esse pres-
suposto decorre do art. 58, § 1º, 
da Constituição Federal e do art. 
26 da Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, com confirmação do 
Supremo Tribunal Federal (den-
tre os quais: MS´s n° 26602, 
26603 e 26604).

É importante, neste pon-
to, destacar duas questões: a 
primeira é a forma equivocada 
que muitos regimentos internos 

tratam o tema, pois é comum a 
regra de que a composição das 
comissões ocorre por votação 
em plenário, ou seja, os nomes 
dos vereadores e das vereado-
ras que compõe cada comissão 
são aprovados em plenários. Tal 
comando regimental indica o 
caminho errado para a forma-
ção das comissões, na medida 
em que essa via admite, por 
exemplo, a exclusão de banca-
das com direito a vagas. É ne-
cessário, nesse caso, atualizar 
o regimento interno; a segunda 
questão é o dever de participa-
ção do vereador ou da verea-
dora nas comissões, depois de 
indicado pela bancada. Desta 
forma, se o parlamentar, por 
qualquer razão, não está dispo-
nível para atuar nas comissões, 
cabe-lhe solicitar ao líder de 
sua bancada que não indique o 
seu nome para uma das vagas 
disponibilizadas para o partido 
pelo critério da proporcionalida-
de. No entanto, ao ter seu nome 
indicado, é obrigatória a sua 

atuação na comissão para qual 
foi designado, sob pena de que-
bra do decoro parlamentar.

A respeito da atuação das co-
missões nas casas legislativas, 
o Supremo Tribunal Federal jul-
gou, em vários processos, que 
a não apresentação de parece-
res das comissões legislativas 
produz a inconstitucionalidade 
formal da lei. O Ministro Fux, na 
condição de relator da ADI 4.029, 
que declarou a inconstituciona-
lidade da Lei 11.516, de 2007, 
em razão de a medida provisória 
que lhe deu causa (MP 366, de 
2007) não ter recebido parecer 
da comissão mista do Congres-
so Nacional, referiu em seu voto 
que a importância das comis-
sões na elaboração de uma lei 
não pode ser “amesquinhada”. 
No mesmo processo, o Minis-
tro Lewandovski, em seu voto, 
comentou: “a comissão deve se 
manifestar não se omitir”.

Cabe lembrar: a não reali-
zação dos trabalhos das comis-
sões reduz a institucionalidade 

do poder legislativo, desqualifi-
ca a produção da lei e fragiliza 
o exercício da cidadania partici-
pativa.

Não se pode, portanto, admi-
tir que uma Câmara Municipal 
não organize o funcionamento 
das comissões permanentes ou, 
então, dispense o parecer das 
mesmas na tramitação de um 
projeto de lei. Quando se propõe 
aos vereadores a “dispensa” dos 
pareceres das comissões, o que 
está sendo proposto, na prática, 
é o descumprimento da Consti-
tuição Federal. ■

André Leandro Barbi de Souza
Advogado, Professor Especialis-

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

Por: André Leandro Barbi de Souza*

COLUNA DO VEREADOR

O papel da MULHER na política

Em Bauru, a vereadora 
Telma Gobbi, médica do 
PMDB, em seu primei-

ro mandato, quer abrir um de-
bate permanente sobre o papel 
da mulher na política brasileira.

Deu seu pri-
meiro passo 
reunindo no “1º 
Encontro das Mu-
lheres na Políti-
ca”, quase uma 
centena de repre-
sentantes femi-
ninas nos parla-
mentos da região. 
Oriundas de vários 
partidos, todas 
demonstraram in-

teresse em lutar pelas políticas 
públicas de forma suprapartidi-
ária.

Iniciou o encontro propondo 
uma ampla discussão sobre po-
líticas públicas e, principalmen-
te, procurando conhecer o papel 

da vereadora no dia-a-dia da 
política, processo que inseriu a 
União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo nos debates.

O primeiro encontro, em 
Bauru, contou com a presen-
ça de expressões estaduais da 
política, todas levando um tema 
para debate.

A deputada Ana Perugini PT/
SP, lembrou a importância da 
vacinação contra o vírus HPV, 
vacina quadrivalente para meni-
nas e meninos na faixa da ado-
lescência.

A deputada Vanessa Damo 
destacou a importância da pre-
venção do câncer de mama e a 
violência contra mulheres, fato 
que vem preocupando as auto-
ridades policiais.

A vereadora Telma Gobbi 
destacou a qualidade do even-
to, já marcando o próximo para 
a cidade de Arealva e já busca 
aprofundar-se nas questões le-

vantadas.
Em contato com o ex-pre-

feito de Itú, Herculano Passos 
Júnior, responsável pelo pro-
grama de vacinação em ado-
lescentes no município, conhe-
ceu dados do projeto e deve se 
encontrar com a deputada Rita 
Passos para aprofundar a ques-
tão.

Em visita à sede da Uvesp, a 
vereadora Telma Gobbi, aceitou 
o convite para participar da di-
retoria da entidade, organizan-
do um departamento feminino. 
“O encontro é o início de uma 
caminhada, que procura entre 
outras coisas, inserir a mulher 
na política brasileira de forma 
concreta e mais eficiente”, afir-
mou.

Em sua opinião, apesar do 
Brasil ser a 8ª economia mun-
dial, infelizmente ocupa a bai-
xa posição de 106ª lugar no 
ranking de participação femini-

na na política.
MENSAGEM

Telma deixou uma mensa-
gem de otimismo para oferecer 
à população um novo cenário 
político nacional, onde prevale-
cerá a construção de uma socie-
dade mais justa.

“Queremos mudar esse qua-
dro convidando cada vez mais 
mulheres a par-
ticipar da vida 
política e social 
de sua comu-
nidade, muni-
cípio, estado e 
do país. Só com 
uma participa-
ção maior é que 
conseguirmos a 
igualdade entre 
gêneros tão es-
perada. As somas das potencia-
lidades masculinas e femininas 
com certeza trarão bons frutos 
à sociedade”. ■
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As Receitas dos Municípios do 
Estado de  São Paulo em 2011

A maior dificuldade que 
se apresenta na análi-
se dos dados financei-

ros em nível municipal se deve 
à imensa diversidade de reali-
dades, captada de forma mais 
evidente em função do porte 
demográfico dos Municípios. A 
reunião dos dados de todos os 
Municípios sob um único nú-
mero, ou seja, através da ado-
ção de um valor agregado, não 
mostra as enormes desigual-
dades existentes entre os Mu-
nicípios. 

A amostra obtida junto à Se-
cretaria do Tesouro Nacional, 
complementada com dados 
do Ministério da Educação - 
FNDE/SIOPE, compreende 594 
Municípios, o que corresponde 
a 92,09% do total de 645 unida-
des do Estado. 

Os 645 Municípios paulistas 
representam 11,59% do total 
de Municípios do País e 21,92% 
do total da população brasi-
leira estimada para 2011 (sem 
o Distrito Federal e Fernando 
de Noronha). Os Municípios do 
Estado somam 28,04% do mon-
tante das receitas orçamen-
tárias municipais; 42,95% das 
receitas tributárias municipais; 
e 22,82% das receitas de trans-
ferências para os Municípios.

Em relação à região Sudeste, 
os 645 Municípios representam 
38,67% do total de Municípios 
da região e 51,36% da popula-
ção regional; entretanto, eles 
somam 55,38% do montan-
te das receitas orçamentárias 
municipais; 64,58% das recei-

tas tributárias 
municipais; e 
51,61% das re-
ceitas de trans-
ferências para 
os Municípios.

No ano de 
2011 a receita 
total dos Muni-
cípios brasilei-
ros, em média, 

é c o n s t i t u í d a 
por 66,13% de 
transferências, 
por 17,72% de 
receitas tribu-

tárias e por 16,15% de outras 
receitas.

Na região Sudeste as recei-
tas de transferências represen-
tam 57,76% das receitas orça-
mentárias dos seus Municípios, 
enquanto que as receitas tribu-
tárias representam 23,27% e as 
outras receitas 18,97%.

Para os Municípios paulistas 
as receitas são constituídas, em 
média, por 53,82% de transfe-
rências, por 27,13% de receitas 
tributárias e por 19,05% de ou-
tras receitas. 

A distribuição das receitas 
segundo os  grupos 

de habitantes
O grupo de habitantes que 

concentra a maior parcela de 
receitas orçamentárias é aque-
le cuja população se situa no in-
tervalo de mais de 5 milhões de 
habitantes. É o Município da ca-
pital. Este Município concentra 
30,98% do montante da receita 
orçamentária dos Municípios 
do Estado. Em segundo lugar 
aparece o grupo de Municípios 
com população entre 200 mil e 
500 mil habitantes, com 30 Mu-
nicípios, que concentra 19,16% 
da receita orçamentária, vindo 
em seguida o grupo de popu-
lação entre 100 mil e 200 mil 
habitantes, onde seus 36 Muni-
cípios agrupam 10,73% da re-
ceita orçamentária do conjunto 
dos Municípios. 

A principal fonte de receita 
destes Municípios -- e de todos 
os grupos do Estado --, provém 
das transferências constitucio-

Os valores “per capita” são aqueles que expressam de maneira 
mais fiel a realidade e, muitas vezes, trazem resultados surpreen-
dentes.

Os grupos de Municípios com população até 5 mil, entre 500 mil 
e 1 milhão de habitantes e acima de 5 milhões de habitantes, apre-
sentam um valor médio per capita acima da média da receita orça-
mentária do conjunto dos Municípios do Estado.

Com relação à receita tributária per capita, a média estadual é 
superada  apenas pelo Município de São Paulo e fica bem próximo 
para os grupos daqueles com população entre 500 mil e 5 milhões 
de habitantes.

As receitas de transferências apresentam valores acima da mé-
dia do Estado para os Municípios de menor porte demográfico, ou 
seja, para aqueles dos grupos de até de 200 mil habitantes. Para os 
demais grupos, com população acima de 200 mil habitantes, o valor 
médio per capita fica abaixo da média da receita de transferências 
do conjunto dos Municípios do Estado. ■

Considerando-se os valores médios das receitas orçamentárias 
do conjunto dos Municípios do Estado, verifica-se que a sua receita 
orçamentária é bastante elevada, sendo 141,86% maior que o valor 
médio do Brasil, e superando o valor regional em 43,22%.

Em relação à receita tributária média dos Municípios, verifica-se 
que esta é 270,44% maior que o valor médio brasileiro, e 67,00% 
acima do valor médio da região.

As receitas de transferência recebidas pelos Municípios do Es-
tado é 96,85% maior que o valor médio brasileiro, e supera o valor 
médio regional em 33,46%. 

François E. J. de Bremaeker
Consultor da Associação Transparência Municipal, Gestor do Observatório de 

Informações Municipais - Membro do Conselho de Desenvolvimento das Cidades 
da FECOMERCIO-SP

Por: François E. J. de Bremaeker

nais. Apenas no caso do Muni-
cípio de São Paulo é que a parti-
cipação das receitas tributárias 
suopera a das transferências. 
As receitas tributárias de São 

Paulo correspondem a 43,68% 
do montante de recursos do 
Município e a 49,87% de toda 
a receita tributária arrecadada 
pelos Municípios do Estado.
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O TRIBUNAL DE CONTAS E O 
CUMPRIMENTO DO ESTATUTO 
DA MICRO E DA EPP
A livre iniciativa é um dos 

fundamentos da Re-
pública Federativa do 

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

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

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

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

Um dos benefícios refere-se 
à possibilidade do licitante, caso 
esteja enquadrado como micro-
empresa ou empresa de peque-
no porte, apresentar a compro-
vação de sua regularidade fiscal 
após dois dias úteis da decla-
ração de que foi o vencedor do 
certame, prazo esse prorrogável 
por igual período (art. 42 e 43).

Outro privilégio é a ideia do 
empate ficto, em que a micro 
ou pequena empresa que apre-
sentar proposta igual ou até 
10% superior à melhor oferta, 
desde que esta não seja de ou-
tra licitante nas mesmas condi-
ções, terá o direito de oferecer 
outra proposta com valor infe-
rior àquele e contratar com a 
administração. Na modalidade 
pregão o percentual adotado é 
limitado a 5% (art. 44 e 45). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Como mencionado no início, 

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

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

Partindo da premissa de que 
é válida a norma, como, então, 
as Cortes de Contas poderiam 
contribuir para a efetividade do 
mencionado estatuto e ver cum-
prida a sua verdadeira finalida-
de?

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

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

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

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

Essa providência reduzirá, 
consideravelmente, a fatia do 
mercado que essas empresas 
“artificialmente” criadas conse-

guiriam atingir e também por-
que a sua manutenção, apenas 
para esse fim, não parece ser a 
melhor estratégia de mercado.

Por outro lado, ainda que 
empresas de pequeno porte se-
jam constituídas em algumas 
regiões visando abarcar as aqui-
sições públicas que serão rea-
lizadas, acabará, certamente, 
atingido o objetivo maior da lei, 
que é o desenvolvimento regio-
nal e local, tendo em vista que 
as empresas contratarão a mão 
de obra regional e recolherão 
tributos ao município em que 
estiverem sediadas.

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

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

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

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

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

DIRETRIzES

* Sergio Satoshi Otsuki
Secretário da Diretoria Geral Tribu-

nal de Contas do Estado de São Paulo.

Por: Sergio Satoshi Otsuki*
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Tem coisas que aos pou-
cos vão fazendo parte 
de nossa vida, no início 

possuem um grau de importân-
cia muito bom, mas por fazê-
las durante um longo tempo, 

elas vão ficando como algo cor-
riqueiro, algo que muitas vezes 
por melhor que tenha sido no 
passado hoje enjoa um pouco. 
Sabemos fazê-las muito bem, 
elas nos ajudaram a chegar 
onde estamos, mas no fundo 
no fundo gostaríamos que fos-
se diferente, não vivemos sem 
estas coisas, mas queremos 
mudar um pouco.

Existem pessoas que gos-
tam de seu emprego, mas sen-
tem que falta algo, não querem 
sair do emprego, mas sentem 
que falta algo; existem casais 
que se amam, não querem se-
paração, mas sentem que falta 
algo... Este algo que está fal-
tando é parte da vida de muita 

gente, sempre existe algo fal-
tando na vida de alguém...

Chega um ponto na vida em 
que se atinge a maturidade de 
conquistas e elas ficam natu-
rais como se já fizessem parte 
da mobília, como se seu marido 
e sua mulher já fizessem parte 
da mobília ou até mesmo sua 
carreira. Dá-se um pulinho lá 
de vez em quando, promove-se 
uma “lustradinha” e tudo bem, 
minha cara metade é legal, mi-
nha carreira é legal, mas falta 
algo... Este algo é a Revitaliza-
ção dos seus Campos Maduros. 
Tudo em nossa vida precisa ser 
revitalizado e não trocado ou 
abandonado, a revitalização faz 
com que o brilho de tudo aquilo 

que conseguimos continue fir-
me nos entusiasmando. Temos 
uma estrela, mas precisamos 
lustrá-la de vez em quando. 
Mais que demonstrar, precisa-
mos dizer a nós mesmos e aos 
que estão mais próximos, pala-
vras de carinho... Vá até as es-
trelas de sua vida e lustre cada 
uma delas, seus familiares, 
amigos, sentimentos, emoções 
e sua carreira... Mais que fazer 
por elas, estará fazendo por 
você, o Bem que fazemos ao 
mundo é o Bem que colhemos 
dele. ■

O Congresso Estadual 
de Municípios, o mais 
antigo evento munici-

palista do país, anual, desde a 
primeira versão nunca sofreu 
solução de continuidade.

Inclusive, por não ter sido 
realizado em 1986, ano em que 
Orestes Quércia, então Vice-
Governador e presidente da 
APM - Associação Paulista de 

Municípios, foi eleito Governa-
dor do Estado, em 1987 tive-
mos duas versões: em feverei-
ro na cidade de São Paulo - a 
única vez que foi na Capital, e 
em agosto em Ubatuba.

Assim, ano após ano esse 
Congresso reúne os gestores 
públicos municipais de todo 
o Estado, tendo tido, ao longo 
da sua história, teses de ex-
trema importância, aprovadas 
em seu plenário e que levadas 
ao Congresso Nacional, pas-
saram a ser constitucionais. 
Exemplo, a transferência do 
ensino para crianças especiais 
da estrutura assistencial para 
o sistema educacional. E essa 
tese amplamente discutida 

durante anos foi levada para 
Brasília pelo saudoso Franco 
Montoro, grande municipalis-
ta e frequentador assíduo dos 
Congressos.

Realizado sempre em cida-
des do interior ou litorâneas e 
com capacidade de hospeda-
gem, por duas vezes realizado 
em Campos de Jordão, quando 
Governador Paulo Egydio Mar-
tins, além de participar ativa-
mente das atividades do Con-
gresso, recebeu os prefeitos 
em sua casa e com a fidalguia 
que lhe é peculiar, junto com a 
querida Dona Lili, proporcio-
nou momentos de grande ale-
gria e descontração.

Bem, para relatarmos tan-

tos fatos e acontecimentos que 
escreveram a história desse 
Congresso, precisaríamos de 
mais espaço e tempo, razão 
que nos leva a propor a con-
tinuar contando um pouco de 
cada vez, pois é uma história 
incrível. Inclusive pedindo aju-
da ao amigo de sempre, pre-
feito Bimbo – se eu falar An-
tonio Luigi Ítalo Franchi talvez 
alguns possam não lembrar 
- de Serra Negra, cidade onde 
aconteceu o 1º CEM. Isso por-
que pelo que nos consta somos 
os “sobreviventes” dessa pri-
meira versão. Tomara outros 
municipalistas tenham partici-
pado e nos procure para ajudar 
a escrever essa história. ■

ARTIGOS

Em 1957 o primeiro; 
em 2013 a 57ª versão

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

Por: Cesar Romão*

Revitalize seus campos maduros

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

Empenhados em garan-
tir segurança à socie-
dade nas transações 

imobiliárias, os agentes fiscais 
do CRECISP não têm poupado 
esforços nas visitas aos escri-
tórios e plantões de venda de 
imóveis. O objetivo é evitar que 
pessoas não inscritas efetuem 
a aproximação entre as partes 
e acabem, por conta do despre-
paro para o exercício da ativi-
dade, denegrindo a imagem de 
profissionais gabaritados.

A força tarefa organizada por 
esse Departamento tem res-
pondido prontamente às solici-
tações de fiscalização que são 
feitas, em sua maioria, através 
do email “Fale Conosco”, dire-

“Teremos condições de 
ampliar ainda mais essas au-
tuações, especialmente nos 
plantões aos finais de semana, 
quando é sabido que a presen-
ça de pseudocorretores é prá-
tica mais comum”, concluiu o 
presidente.

Patrono dos corretores 
receberá homenagem 

em Campinas
Após ser aprovado pela Câ-

mara dos Vereadores de Cam-
pinas, o Projeto de Lei 447/2012 
fará uma justa homenagem ao 
ministro Arnaldo da Costa Prie-
to, cujo nome será imortalizado 
em uma avenida da cidade.

A iniciativa partiu do Vere-
ador Artur Orsi e visa o reco-

nhecimento das importantes 
conquistas obtidas por Prieto 
para diversas categorias pro-
fissionais. Ministro do Trabalho 
e ministro da Previdência no 
período entre 1974 e 1979, ele 
foi responsável pela criação de 
programas voltados ao desen-
volvimento de várias atividades, 
com destaque para o empenho 
em prol da regulamentação da 
profissão de Corretor de Imó-
veis, com a Lei 6530/78.

Prieto faleceu em julho de 
2012 e, em nome de toda a ca-
tegoria, o CRECISP agradece à 
Câmara Municipal de Campinas 
por essa demonstração de res-
peito e consideração ao patro-
no dos Corretores de Imóveis. ■

tamente no site do Conselho.
“Assim que recebemos essas 

notificações, as encaminhamos 
ao responsável pelo Departa-
mento para que, no máximo em 
24 horas, a fiscalização já tenha 
sido feita”, explicou o presiden-
te da entidade, José Augusto 
Viana Neto. “Estamos com um 
grupo coeso e preparado para 
agilizar o atendimento à popu-
lação, tornando o trabalho do 
CRECISP ainda mais eficaz.”

Viana também ressaltou 
que, no primeiro semestre des-
te ano, haverá novo processo 
seletivo, através do qual se pre-
tende contratar 50% a mais do 
total de agentes de que o CRE-
CISP dispõe atualmente.

CRECISP coíbe ação de 
PSEUDOCORRETORES
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A criação de um Siste-
ma Único de Informa-
ção em Saúde. Esta é 

a proposta apresentada pelo de-
putado Estevam Galvão através 
de Projeto de Lei nº 308/2012, 
em tramitação na Assembleia 
Legislativa. O objetivo é criar 
um banco de dados da saúde, 
reunindo em um único arquivo 
o histórico médico de cada um 
dos cidadãos do Estado de São 
Paulo.

Para o deputado, a proposta 
possibilitará melhores condi-
ções de atendimento e agilidade 
no diagnóstico médico. “Trata-
se de um sistema de apoio à 
saúde, que tem como objetivo 
a mobilidade, rapidez e a segu-

rança no atendimento e nas in-
formações. Através deste Banco 
de Dados, vamos personalizar o 
atendimento na saúde em todo o 
Estado, proporcionando rapidez 
no atendimento, com acesso rá-
pido e seguro, oferecendo maior 
garantia à vida e a perfeita iden-
tificação do paciente, através do 
seu histórico médico”, explica o 
líder do Democratas.

Através do Sistema Único de 
Informação em Saúde, será pos-
sível transferir e compartilhar 
dados dos pacientes entre os 
diversos órgãos e entidades en-
volvidos, em especial médicos, 
agilizando o atendimento em 
casos de urgência e salvando vi-
das. “O banco de dados oferece-
rá todo o prontuário do paciente, 

Líder do DEM propõe Sistema Único 
de informações em Saúde 

A saúde tem sido a principal prioridade nos poderes públicos 
paulistas. O Governo lançou a Rede Hebe Camargo, de combate 

ao câncer, que reúne todas as instituições de saúde 
especializadas. Enquanto isso tramita na Assembleia Legislativa 

proposta do deputado Estevam Galvão que cria o 
“Sistema Único de Informação em Saúde”. Ex-prefeito, 

o deputado Galvão já havia tido a feliz ideia, lá trás, de instalar 
em São Paulo a “Secretaria da Melhoridade”, cujo objetivo era o 

de criar outra geração de idosos, com mais programas e 
tratamentos especializados. A ideia não vingou como secretaria, 

mas prosperou como ações de governo. Saiu Serra, 
entrou Geraldo Alckmin e São Paulo é hoje o 

“Estado Amigo da Pessoa Idosa”.

Texto de Sebastião Misiara

mesmo que ele não tenha sido 
atendido no hospital de ocorrên-
cia. Desta forma, ao chegar ao 
hospital, seja por um mal súbito 
ou outro tipo de atendimento, o 
médico terá condições de veri-
ficar via sistema todo o prontu-
ário médico do paciente, como 
medicação já utilizada, exames 
realizados e patologias  diag-
nosticadas. Além disso, permite 
que haja economia dos procedi-
mentos, evitando duplicidade de 
exames”, aponta o deputado.

De acordo com o parlamen-
tar, o acesso ao banco de dados 
poderá ser feito através da in-
ternet, levando-se em conside-
ração o sigilo dos dados de pa-
ciente e a ética médica. “O banco 
de dados terá informações não 

públicas, de caráter sigiloso e 
interno, destinado apenas aos 
órgãos e entidades conveniadas 
e poderá ser acessado inclusive 
através de tablets por socorris-
tas em trânsito, como bombei-
ros e SAMU”, ressalta.

PARCERIA 
O Projeto de Lei viabiliza ain-

da a realização de convênios 
com os municípios, universi-
dades, laboratórios públicos e 
privados. “Os demais estados 
brasileiros também poderão 
implementar este sistema, ge-
rando assim um banco de dados 
nacional de saúde. É uma fer-
ramenta importantíssima e que 
contribuirá muito para salvar vi-
das”, reforça Estevam. ■
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JI – O que prefeitos e ve-
readores devem discutir 
nesse Congresso?

Itamar Borges – Além de 
tudo o que se relaciona ao tema 
“União por Novos Tempos”, o 
pacto federativo deve ser, tam-
bém, discutido. Totalmente às 
avessas, o pacto não assegura 
uma harmônica distribuição de 
competências entre os entes fe-
derados e, com isso, os munici-
palistas (prefeitos e vereadores) 
precisam ser verdadeiros equi-
libristas na elaboração do orça-
mento municipal.

JI – Qual a contribuição que 
a sociedade pode dar nessa dis-
cussão?

IB – O cidadão mora no muni-
cípio e é nela que vive em socie-
dade, constitui família, tem sua 
igreja, seu trabalho. A contribui-
ção deve partir do poder público 
com uma ação para incentivar 
os “agentes econômicos”, que 
dão vida e empreendem no mu-
nicípio. Para gerar emprego e 
crescimento com distribuição 
de renda, é preciso apostar no 
empreendedorismo, melhorar 
o ambiente dos pequenos ne-
gócios, usar o poder de compra 
das prefeituras para estimular 
os empreendedores locais. Es-
ses são os princípios do Prêmio 
SEBRAE Prefeito Empreende-
dor, o qual eu ganhei por duas 
vezes e tive a oportunidade de 
fazer visitas técnicas em mu-
nicípios italianos que praticam 
essas políticas há muitos anos.

 
JI – Qual o caminho para que 

o pacto federativo efetivamente 
aconteça?

IB – A construção do pacto 
federativo só acontecerá quan-
do decidirem redefinir encargos 
e redistribuir recursos. A desi-
gualdade na disponibilidade de 
recursos representa o grande 
obstáculo para se definir atri-

buições aos municípios. Nos 
mandatos que exerci em Santa 
Fé do Sul, precisei recorrer à 
extrema criatividade e persis-
tência para driblar a falta de re-
cursos. Se o Prefeito descuidar 
e for muito ousado, ele pode ser 
penalizado pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e se ele ficar 
parado o município entra em 
decadência.

JI – As entidades municipa-
listas têm atuado, em sua opi-
nião, fortemente para encontrar 
o pacto federativo ideal?

IB – Não só têm atuado como 
tem encontrado resultados fa-
voráveis ao município. As lutas 
da Associação Paulista de Mu-
nicípios, agora encabeçada pelo 
meu colega deputado Celso Gi-
glio, a União dos Vereadores do 
estado de São Paulo, com apoio 
das entidades regionais são 
permanentes. Um bom exem-
plo é a AMA – Associação dos 
Municípios da Araraquarense, 
a maior entidade regional, pre-
sidida por um excelente prefeito 
e grande municipalista, Geninho 
Zuliani. As entidades unidas po-
dem tudo. E foi com mobilização 
que conquistaram maiores per-
centuais nos repasses federais 
e estaduais. 

JI – Você que já foi vereador 
e prefeito. Como deve ser o re-
lacionamento entre os poderes?

IB – A ideia de que o poder le-
gislativo é um obstáculo às ad-
ministrações, é baseada em fal-
sas deduções, quando não em 
preconceitos. Os poderes são 
independentes, mas são com-
plementares. Não ha executivo 
forte sem um legislativo forte e 
vice e verso. Minha experiência 
diz que a boa convivência entre 
ambos, partindo inclusive da 
liderança do(a) prefeito(a), re-
sulta na melhoria da cidade, da 
qualidade de vida dos munícipes 
e garante o êxito da administra-
ção. Todavia, é importante que o 
vereador entenda a necessidade 
urgente de se reciclar, capaci-
tar, focar suas ações, deixar de 
lado o assistencialismo e ser 
empreendedor em suas iniciati-
vas, não adianta só cobrar é pre-
ciso ajudar a construir soluções, 
criativas e inovadoras.

    
JI – Na área municipal, um 

dos grandes problemas que os 
prefeitos enfrentam está ligado 
à saúde, principalmente a situ-
ação das Santas Casas, cujos 
orçamentos são invariavelmen-
te socorridos pelos prefeitos. 
Como está o andamento da 
frente parlamentar?

IB – É no município que o ci-
dadão adoece e o primeiro lugar 
que ele procura é a Santa Casa, 
no entanto, elas estão viven-
do uma crise financeira muito 
grande e o sistema de saúde po-
derá entrar em colapso. O pro-
blema é antigo, mas ele tem se 

agravado e o próprio SUS está 
sendo ameaçado. O Governo 
precisa dotar a saúde com mais 
recursos, reajustar a tabela SUS 
e criar mecanismo de parceria 
público privada para dar sobre-
vida ao sistema. É nesse sentido 
que lutamos na Frente Parla-
mentar. Temos inclusive partici-
pado de movimentos em outros 
estados e em Brasília e convida-
mos todos os Vereadores a cria-
rem frentes parlamentares em 
seus municípios. A saúde pre-
cisa ficar acima dos interesses 
eleitorais e partidários.■

ATITUDE

“Sem solução o Sistema de Saúde  
pode entrar em COLAPSO”

A opinião é do líder do PMDB, deputado estadual Itamar 
Borges, em entrevista ao Jornal do Interior. “Ele diz que São 
Paulo, por outro lado, tem dado o exemplo de que é preciso 
investir para estimular a produção e vencer crises que po-
dem afetar, ainda mais, o avesso pacto federativo”. Itamar, 
ex-vereador e xex-prefeito, preside a Frente Parlamentar 

do  Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal e Frente 
Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. 
Presente no Congresso de Municípios, ao lado de outras  

autoridades, analisa o evento.

Por: Silvia Melo
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Vinte de março foi mar-
cado pelo lançamento 
da “Frente Parlamen-

tar dos Municípios de Interesse 
Turístico” – FREMITUR – que 
nasceu sob a inspiração do de-
putado João Caramez e que tem 
a finalidade de debater, em vá-
rias oportunidades, a proposta 
do governador Geraldo Alckmin 
de introduzir na Lei das Estân-

cias, a titulação de “Municípios 
de Interesse Turístico”, dispu-
tada por mais de 300 municí-
pios paulistas. Quando todos 
poderiam pensar que as cida-
des estâncias são contrárias à 
modificação, registre-se decla-
rações do ex-presidente da As-
sociação das Cidades Estâncias 
do Estado de São Paulo, Hercu-
lano Passos Júnior e do atual 

Toninho Colucci, que disse em 
seu discurso; “A criação desta 
frente parlamentar é importan-
te para todos os municípios e a 
Aprecesp vem manifestar o seu 
apoio”.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Samuel Moreira, 
afirmou que o turismo é setor 
fundamental para o desenvol-
vimento econômico e social 

dos estados e do país e que o 
governo deve fortalecer as ci-
dades que possuem potencial. 
Coordenada pelo deputado João 
Caramez (PSDB), a frente tem 
o objetivo de lutar em favor dos 
municípios que possuem sig-
nificativos atrativos turísticos, 
modernizar a legislação de es-
tâncias e possibilitar que um 
número maior de municípios 
possa ter acesso aos recursos 
do Fundo de Melhoria das Es-
tâncias. O PLC 32/2012, propos-
to por Caramez, tem por obje-
tivo estabelecer requisitos para 
a classificação de estâncias e 
municípios de interesse turís-
tico.

Fizeram parte da mesa de 
debate os deputados Célia Leão 
(PSDB), coordenadora da Fren-
te Parlamentar de Apoio ao Tu-
rismo, Itamar Borges (PMDB), 
presidente da Comissão de Ati-
vidades Econômicas, o secretá-
rio de Turismo, Cláudio Valver-
de, representando o governador 
Geraldo Alckmin, o presidente 
da Aprecesp, Antonio Luiz Co-
lucci, o presidente da Amitur, 
Jarbas Favoretto, o presiden-
te da União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo (Uvesp), 
Sebastião Misiara, o presiden-
te do Sindicato de Empresas de 
Promoção, Organização e Mon-
tagem de Feiras, Congressos e 
Eventos do Estado de São Pau-

Municípios lotam “Franco Montoro” para discutir INTERESSE TURÍSTICO
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Municípios lotam “Franco Montoro” para discutir INTERESSE TURÍSTICO

lo, Armando Arruda Pereira e 
o presidente do Cepam, Lobbe 
Neto.

Para o deputado João Ca-
ramez, que percorreu diversos 
municípios paulistas para di-
vulgar a proposta, “a união de 
todos é fundamental para ga-
rantir o desenvolvimento do Es-
tado. “O objetivo da Fremitur é 
apoiar os municípios para que 
possam desenvolver suas po-
tencialidades e gerar riquezas”.

Para os prefeitos e verea-
dores que lotaram o auditório 
Franco Montoro da Assembleia 
Legislativa do Estado, está cer-
ta a posição do deputado João 
Caramez e dos integrantes da 

Frente. O turismo gera empre-
gos e está entre as principais 
atividades geradoras de rique-
za. Para cada emprego no setor 
gasta-se cerca de 15 mil reais, 
enquanto que na indústria auto-
mobilística, por exemplo, cada 
emprego gera custo de 55 mil 
dólares.

Por isso, de olho nesse po-
tencial, o Governo do Estado de 
São Paulo, em boa hora resol-
ve propor o debate para mudar 
a lei das estâncias e criar um 
turismo competitivo, mas que 
envolva também a iniciativa pri-
vada.

Já temos infraestrutrutura, 
um Estado promissor que tem 

uma infinidade e variedade de 
encantos, o que precisamos, diz 
o prefeito de Olímpia, presiden-
te da AMA, Geninho Zuliani é a 
mobilização e o envolvimento 
de todos.

O presidente da Uvesp, Se-
bastião Misiara, que comandou 
dois importantes seminários 
em 2012, na cidade de Barra 
Bonita e São José dos Campos, 
lembra que o turismo “é trans-
versal, ou seja, faz parte de to-
das as atividades do município”.

Assim, entende o prefeito 
em exercício de Tabatinga, Val-
ter Camargo a mobilização é 
importante no sentido de unir 
as operadoras e agências de 

viagens, hotéis, centros comer-
ciais e de convenções, teatros, 
museus, restaurantes, trans-
portadoras, empresas aéreas, 
enfim todas que podem favore-
cer o desenvolvimento, através 
do turismo.

O diretor da Uvesp e vereador 
de Brotas, Modesto Salviatto, 
lembra que graças a um proje-
to da deputada Célia Leão, São 
Paulo já pode divulgar o seu tu-
rismo em outros estados. “Pre-
cisamos fazer a lição de casa. 
Caso contrário a exuberância 
natural, histórica e cultural de 
nossos municípios, serão admi-
rados apenas por nossa gente”, 
frisou. ■
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Roger Ferreira*
Jornalista e mestre em Ciência Po-

lítica pela USP, secretário de Estado de 
Comunicação entre 2004 e 2006, diretor 
da Fator F Inteligência em Comunica-
ção, roger.ferreira@fatorf.com.br

Carlos Magagnini*
Diretor associado da Fator F Inte-

ligência em Comunicação, carlos.ma-
gagnini@fatorf.com.br

Planejar a Comunicação 
é construir o futuro
AUVESP, desde o iní-

cio deste ano, adotou 
um novo tema em sua 

agenda de debates e de apoio 
aos vereadores, vice-prefeitos 
e prefeitos eleitos e que assu-
miram seu mandato no início 
deste ano: a comunicação de 
interesse público. A informa-
ção, relevante para os cida-
dãos, é, ao mesmo tempo, es-
sencial para o reconhecimento 
do trabalho das administrações 
públicas.

Há anos, a UVESP vem aler-
tando os gestores sobre a im-
portância de uma administra-
ção moderna, que entenda os 
anseios e necessidades dos 
cidadãos e estabeleça uma 
comunicação eficiente com o 
poder público. Para isso, é fun-
damental realizar um planeja-
mento criterioso, com objetivos 
de curto, médio e longo prazos, 
feito com profissionalismo.

Esse planejamento de co-
municação não deve se limitar 
à cidade, mas abranger tam-
bém a região e até o estado. É 
sabido que o reconhecimen-
to externo, principalmente da 
grande imprensa do estado e 
do país, fortalece a imagem do 
trabalho local. Para construir e 
consolidar, passo a passo, essa 
posição, os prefeitos precisam 
se conscientizar de que o ca-
minho se inicia no primeiro dia 
de mandato. Ou seja, o futuro 
começa neste dia e os que per-
ceberem a emergência desse 
futuro se tornarão líderes re-
gionais e até nacionais.

Para aprofundar esta dis-
cussão, o “Jornal do Interior” 
ouviu especialistas no assunto, 
como os jornalistas e consulto-
res Roger Ferreira* e Carlos 
Magagnini*, da agência Fator 
“F” Inteligência em Comunica-
ção, uma das maiores empre-
sas especializadas em comuni-
cação pública do País.

O objetivo da UVESP é pro-
porcionar aos associados e 
gestores públicos a possibili-
dade de estabelecer ações e 
estratégias da mais alta quali-
dade entre a administração, a 
sociedade e os órgãos de im-
prensa.

JI - Recentemente, vocês 
publicaram um artigo intitula-
do “O futuro começou” em que 
defendem o princípio de que os 
gestores devem se preocupar 
com a imagem de suas admi-
nistrações desde o primeiro dia 
de mandato. O que isso signifi-
ca?

RF/CM: O que nós defende-
mos é que existem diferenciais 
na imagem que se pode cons-
truir de uma administração. 
No dia 1º de janeiro, os 645 
prefeitos que assumiram seus 
mandatos se depararam com 
um desafio: o futuro já come-
çou, ou seja, qual a visão que 
a sociedade terá desses ges-

tores ao término deste manda-
to. E aqueles que perceberem 
a emergência desse futuro se 
tornarão líderes regionais e até 
nacionais. Aos demais, caberá 
um papel local, ou até mesmo 
cair no ostracismo.

JI - E como se dá essa per-
cepção, como chegar a essa si-
tuação diferenciada ao final de 
um mandato?

RF/CM: São inúmeras as va-
riáveis que influenciam a for-
mação da opinião sobre a admi-
nistração e sobre um político. 
Elas vão muito além da simples 
solução para um buraco de rua, 
por exemplo. Estudos recentes 
da neurociência mostram como 
as reações emocionais prece-
dem a percepção consciente. 
Ou seja, as emoções não estão 
presentes apenas no que nós 
sentimos, mas também, em 
como e no que nós pensamos. E 
esses sentimentos vão se acu-
mulando desde o primeiro dia 
do mandato, e querer mudar o 
resultado disso na véspera da 
eleição, daqui a quatro anos, é 
perda de tempo, é dar murro 
em ponta de faca.

JI - E de que maneira se 
constrói este caminho, de certa 
forma espinhoso, mas, sobre-
tudo, desafiante?

RF/CM: O prefeito prudente, 
com visão estratégica e real-
mente preocupado com seu fu-
turo político e de sua adminis-
tração, precisa realizar, já nos 
primeiros dias de seu mandato, 
um competente planejamento 
de comunicação. A base para 
esse trabalho é uma estrutu-
ra adequada e, como princípio, 
não deve se limitar à cidade, 
mas abranger também a região 
e até o estado, respeitados os 
limites legais. É sabido que o 
reconhecimento externo, prin-
cipalmente da grande imprensa 
e do país, fortalece a imagem 
do trabalho local.

JI - Que outros fatores de-
vem compor esta estratégia, 
este planejamento de comuni-
cação?

RF/CM: Outra diretriz funda-
mental é combinar os esforços 
de relações com a mídia ao tra-
balho nas redes sociais, que se 
reforçam mutuamente. O tra-
balho de assessoria de impren-
sa e comunicação também deve 
estar alinhado com as ações 
gerais de marketing da gestão, 
unificando ações e discursos.

JI - Quais os cuidados que os 
prefeitos e gestores devem ter 
para que a comunicação seja 
integrada e gere os melhores 
resultados para a imagem da 
administração?

RF/CM:  É fundamental o 
prefeito cuidar de sua agenda, 
que deve ter um forte com-
ponente de comunicação com 
objetivo de gerar repercussão, 
comentários e notícias. Ou 
seja, deve reverberar, produzir 

discussões e debates. Não es-
tamos falando apenas de visi-
tas, reuniões etc. Mas, sim, de 
investimentos, programas, pro-
jetos e ações criteriosamente 
discutidos e avaliados tendo 
em vista o custo-benefício para 
a população e possibilidades de 
comunicação. As mensagens-
-chave da administração devem 
ser cuidadosamente definidas 
e divulgadas por porta-vozes 
qualificados, preparados e 
também conhecedores da ad-
ministração.

JI - E como obter esses re-
sultados de maneira positiva e 
equilibrada?

RF/CM:  Isso tudo requer es-
tratégia de comunicação e pro-
fissionais qualificados para ela-
borá-la e implementá-la. Esses 
cuidados vão fazer a diferença 
entre o futuro líder regional e o 
político local. No aspecto legal, 
desde a vigência da lei 12.232, 
de 2010, os órgãos públicos es-
tão habilitados a contratar, por 
meio de licitação, serviços de 
assessoria de imprensa e co-
municação. O prefeito que qui-
ser cuidar de sua imagem deve 
providenciar o quanto antes 
essa licitação para contar com 
uma estrutura capaz de dar 
conta da dimensão do trabalho 
a ser realizado, pois a imagem 
da gestão será construída a 
cada dia ao longo do mandato. 
Caso contrário, continuará sen-
do permanentemente um polí-
tico local.

JI - Que exemplos vocês po-
deriam nos dar para identificar 
resultados positivos de admi-
nistradores que se preocupa-
ram com essa questão da ima-
gem, das oportunidades, e se 
tiveram sucesso?

RF/CM: Nós temos dois ca-
sos que exemplificam bem o 
planejamento de comunicação, 
a identificação 
de oportuni-
dades e a con-
solidação de 
imagem. Em 
São Paulo, o 
mais recente 
é o governa-
dor Geraldo 
Alckmin, que 
de prefeito de 
Pindamonhan-
gaba, chegou 
a deputado, 
vice-governa-
dor e governa-
dor do Estado 
por mais de 
uma vez. Em 
2006, ele dei-
xou o Governo 
do Estado com 
um índice de 
69% de ótimo/
bom, a maior 
aprovação já 
apurada pelo 
Datafolha. No 
ano de 2005, o 

governo de São Paulo foi pauta 
de 44.770 matérias jornalísti-
cas, 67% delas positivas.

Por outro lado, temos a his-
tória do ex-governador Orestes 
Quércia, com uma trajetória 
quase que meteórica. Ele sim-
plesmente encampou a ban-
deira do municipalismo e, em 
pouquíssimo tempo, construiu 
uma trajetória de sucesso – de 
vereador a deputado estadual, 
senador e governador do Esta-
do. Virou o grande líder de pre-
feitos e vereadores de todo o 
País. E, mesmo após sua mor-
te, o Quercismo e suas bandei-
ras em defesa dos municípios 
ainda continuam em pauta nas 
discussões sobre o desenvolvi-
mento de São Paulo e do Brasil. 
Eis aí dois grandes diferenciais 
que merecem uma profunda 
reflexão de nossos prefeitos e 
gestores públicos. ■
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A Aprecesp (Associação 
das Prefeituras das Ci-
dades Estância do Es-

tado de São Paulo) participou da 
Feira Internacional do Turismo, 
em Lisboa, como parte de sua 
ofensiva para divulgação dos 
atrativos das 67 estâncias pau-
listas. Uma comitiva, formada 
por 19 pessoas, entre elas, re-
presentantes das estâncias de 
Bertioga, Ilhabela, Itu, Ibirá, 
Embu das Artes, Pereira Barre-
to, São Roque e Guarujá, reali-
zou importantes contatos que 
poderão resultar em novas par-
ticipações em feiras e em proje-
tos no setor.

A Aprecesp teve um estande 
próprio na feira, despertando a 
atenção do trade turístico por-
tuguês, constituído por gran-
des investidores. O presidente 
Antônio Luiz Colucci participou 
de uma maratona de reuniões 
com parte da comitiva. Entre os 
vários encontros e reuniões re-
alizadas durante a BTL, Colucci 
se reuniu com o presidente da 
Apavt (Associação Portuguesa 
de Agências de Viagens e Turis-
mo), Pedro Ferreira, que reuniu, 
além da diretoria da entidade, 
15 operadores de nove empre-

sas.
O embaixador do Brasil em 

Lisboa, Mario Vilalva, também 
recebeu parte da comitiva da 
Aprecesp representada pelos 
prefeitos Nivaldo Domingos 
Negrão (Ibirá), José Mauro Or-
landini (Bertioga), Arnaldo Shi-
gueyuki (Pereira Barreto) e pelo 
presidente Colucci, além de seu 
assessor Fernando Zuppo. Par-
ticiparam também os secretá-
rios de turismo de Itu, Embu, 
Guarujá e São Roque. O embai-
xador se colocou à disposição 
da Aprecesp para outras ações 
e elogiou a iniciativa da entidade 
em levar o nome do Brasil para 
o exterior. 

Em outra reunião de negó-
cios, Colucci e parte da comitiva 
se reuniram com o diretor para 
Brasil e América do Sul da em-
presa aérea TAP Portugal, Mario 
Carvalho e delegados da empre-
sa na Finlândia, Escandinávia, 
Reino Unido, Alemanha, Áustria, 
França e Polônia, além do dire-
tor mundial de Vendas, Carlos 
Paneiro, Parcerias envolvendo 
os dois lados foram debatidas. 
Nesta ocasião, o presidente An-
tonio Colucci agradeceu o apoio 
que a TAP ofereceu  na articu-

lação dos contatos com a FIL e 
a APAVT e o suporte para viabi-
lizar o transporte da comitiva a 
Lisboa.

Durante o evento, a vereadora 
portuguesa Graça Fonseca, que 
é a responsável pelos Pelouros 
(secretarias) da Economia, Ino-
vação, Modernização Adminis-
trativa e Descentralização da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
organismos que respondem 
pelos assuntos relacionados ao 
turismo de Portugal, também 
recebeu a comitiva. Durante o 
encontro, os representantes das 
prefeituras trocaram experiên-
cias sobre organização de ges-
tão pública e do turismo entre 
os dois países.

Segundo Bianca Pizzolito, co-
ordenadora de relações institu-
cionais da Aprecesp, a comitiva 
participou de 45 reuniões duran-

te o período com representantes 
do turismo e de empresas de di-
versos países, como Romênia, 
Rússia, Suécia, Grécia, Holanda, 
Moçambique, França, Portugal, 
Marrocos e Egito. 

O estande da Aprecesp, de 
54m2, foi um dos mais visitados 
por ter tido a oportunidade de 
mostrar aos visitantes da Euro-
pa seus variados atrativos, que 
vão desde praias, serras, turis-
mo de aventura e ecoturismo, 
que são encontrados em suas 
estâncias balneárias, climáti-
cas, hidrominerais e turísticas. 
Um dos visitantes foi o diretor 
de Administração e Finanças da 
Embratur (Instituto Brasileiro 
de Turismo), Tufi Michreff Neto, 
que sinalizou a possibilidade da 
Aprecesp participar com um es-
tande integrado ao da Embratur 
nos próximos eventos. ■

APRECESP em Lisboa 
apresenta o nosso 
Turismo 
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Detentor de um dos maio-
res índices de aprovação 
no Estado, o ex-prefeito 

de Piracicaba, Barjas Negri (PSDB), 
é apontado como referência de su-
cesso quando o assunto é modelo 
de gestão. 

A convite do Jornal do Interior, 
da UVESP, Barjas fala sobre sua 
administração, os desafios enfren-
tados ao longo do trabalho e acon-
selha os atuais gestores. 

Casado com Sandra Negri, tem 
62 anos, três filhos e um neto. Nas-
ceu em São Paulo, mas mudou-se 
para Piracicaba ainda criança. For-
mado em economia pela Unimep 
(Universidade Metodista de Piraci-
caba), atuou como docente na área 
por anos. 

JI – Antes de assumir a Prefei-
tura de Piracicaba, quais cargos 
políticos havia ocupado?

Barjas Negri – Tinha sido se-
cretário de Educação e de Planeja-
mento de Piracicaba. Trabalhei no 
MEC (Ministério da Educação), no 
Ministério da Saúde e na Secretaria 
de Habitação de São Paulo. Portan-
to tinha uma certa experiência ad-
ministrativa. A primeira vez que fui 
secretário, tinha 28 anos e assumi 
a pasta de saúde. Além disso, tinha 
sido vereador do município.

JI – Quando assumiu a admi-
nistração, qual era a realizada da 
cidade?

B.N. – A vitória em 2004 está re-
lacionada a uma questão de organi-
zação de Campanha. Nós tínhamos 
uma boa equipe que trabalhava 
para articular a candidatura, tínha-
mos uma quantidade significativa 
de pessoas articulando o Plano de 
Governo. Foi uma eleição muito di-
fícil, com dois turnos. Com a vitória, 
focamos na construção da equipe 
de trabalho, que é muito importan-
te. É fundamental governar com 
pessoas que tenham capacidade 
técnica e compromisso público, in-
dependente da filiação partidária. 
Na minha administração tive secre-
tários e assessores de vários par-
tidos. Mas, a exigência de ter um 
trabalho técnico foi imposta. Você 
não resolve problemas de uma ci-
dade complexa como Piracicaba 
sem instrumento técnico. 

JI – Durante os oito anos, quais 
foram os principais desafios?

B.N. – O primeiro desafio foi co-
locar as finanças em ordem e isto é 
o que acontece com boa parte dos 
municípios do Brasil. As cidades 
estão com dificuldades financeiras 
acentuadas. Em 2005, o quadro não 
era diferente. As finanças da pre-
feitura de Piracicaba estavam dete-
rioradas. Houve um sacrifício muito 
grande por parte das secretarias, 
dos servidores e da população 
para regularizar. A primeira meta 
era tentar, em um ano, equilibrá-
-las. Isto é importante porque se 
não há um equilíbrio das finanças, 
não sobra recurso para atender as 
demandas sociais da população. O 

maior exito foi ter acertado contas 
em um prazo de um ano a 15 me-
ses.

JI – Além de acertar as finanças, 
neste período foi possível desenvol-
ver trabalhos paralelos?

B.N. – Foi possível. Neste caso, 
a minha experiência e da equipe 
contaram muito. Não é porque as 
finanças estão deterioradas, que 
você deve parar a máquina pública. 
Ela tem que coletar o lixo, tapar o 
buraco, sinalizar a cidade, fazer a 
varrição, manter as praças e man-
ter o mínimo de investimentos. En-
tão, mesmo com a situação com-
plicada, nós procuramos elaborar 
projetos. Projetos mais modestos, 
mas de acordo com as necessida-
des da população. Portanto, 2005 
não foi um ano perdido, foi um ano 
dificultoso. 

JI – Há um motivo para a discre-
pância nas contas das prefeituras?

B.N. – Depende muito da con-
juntura econômica, no caso espe-
cífico dos atuais prefeitos é que os 
administradores do ano anterior 
tiveram dificuldades. A economia 
cresceu apenas 1% e quando ela 
cresce pouco, aumenta as deman-
das sociais e a receita não cresce 
de forma significativa. O próprio 
Governo Federal desonerou muito 
impostos, como o IPI para carros, 
para a linha branca, para a cons-
trução civil, e uma parte desse im-
posto é dos municípios. Abrir mão 
destas receitas que ajuda no de-
senvolvimento da economia acabou 
prejudicando muitas cidades. E, em 
um ano de eleição, a tendência das 
prefeituras é gastar mais. Portanto, 
no ano em que a receita caiu, a ten-
dência foi gastar mais. Claro que 
deixaram dívidas para os prefeitos 
atuais.

JI – O que destaca da sua admi-
nistração?

B.N. – A gente procurou traba-
lhar em duas frentes. Uma foi cui-
dar da cidade. É preciso sinalizar, 
recapear, iluminar, colocar rede de 
esgoto, pavimentar, construir pra-
ças, parques, fazer obras viárias, 
como bons viadutos e rotatórias. A 
outra frente foi cuidar da população 
por meio da implementação e am-
pliação de bons programas sociais. 
Fizemos grande investimento na 
educação, aumentamos o número 
de creches e escolas. Na saúde, 
cresceu a quantidade de postos, de 
Unidades de Saúde da Família e re-
estruturamos os pronto socorros. 
Além disso, construímos Centros 
Comunitários. Tudo isso para ofe-
recer bons serviços a população. 
Mas, tudo só foi possível graças ao 
que disse anteriormente. Ao acer-
tar as finanças, sobrou recursos 
para fazer investimentos. Na mé-
dia, um município consegue inves-
tir 10% da sua receita. Nós passa-
mos de 15%, o que situa Piracicaba 
entre os municípios do Brasil com 
maior nível de investimento.

Além disso, durante a minha 
administração a economia ia bem. 
Teve média de crescimento de 4% 
ao ano. É pouco se comparado a 
Rússia, a Índia ou a China, mas é 
melhor 4% do que 1% registrado no 
ano passado. Com o quadro favorá-
vel, aproveitei para atrair investi-
mentos. A prefeitura procurou ser 
parceira dos empreendedores. Fa-
cilitou e desburocratizou um pouco 
a máquina. Procuramos  fazer leis 
e facilitamos a infraestrutura. Os 
investidores não tinham problemas 
de água, esgoto, energia e de área. 
Além de ajudar o setor privado, 
investimos na qualificação profis-

sional. Não tem um curso que não 
fizemos parceira – com o Senai, 
Senac, Sest, Centro Paula Souza 
e MEC. Conseguimos colocar três 
novas escolas técnicas e uma fa-
culdade de tecnologia em funcio-
namento. Tudo isso facilitou o cres-
cimento da economia local. Nunca 
nos furtamos de fazer parcerias ora 
com o Estado, ora com o Governo 
Federal. 

JI – Durante a sua administra-
ção, a receita do município aumen-
tou?

B.N. – A receita aumentou por-
que durante os oito anos a econo-
mia foi melhor. Isto foi para todos 
os municípios. Claro que também 
conseguimos aumentar a receita 
própria. Fizemos cobranças, atuali-
zamos cadastros e cobramos dívida 
ativa. Fizemos dois movimentos: 
um de controlar gastos de custeio 
e outro de ampliação da receita. 
Estes dois movimentos permitiram 
saldo na poupança da prefeitura 
para fazer investimentos.

JI – O trabalho desenvolvido na 
educação é elogiado com frequên-
cia. Muitos pais optaram por mu-
dar seus filhos das escolas priva-
das para as municipais. Como foi 
desenvolvido a administração na 
área?

B.N. – Essa é uma das razões 
que explica a eleição do meu ex-
secretário de Educação, Gabriel 
Ferrato (PSDB). O trabalho feito no 
setor foi bom tanto no ensino fun-
damental quanto no ensino infantil. 
O destaque fica para o ensino in-
fantil, pois pegamos uma prefeitu-
ra com seis mil crianças no ensino 
de 0 a 5 anos e deixamos com 15 
mil. A escola infantil do município 
sempre foi de boa qualidade, não 
foi só na minha gestão, era apenas 
uma rede menor. E hoje, ao invés 
de diminuir a fila, ela aumenta, pois 
muitas pessoas do ensino privado 
estão dando preferência ao ensino 
infantil municipal.

JI – Por outro lado, as obras de 
infraestrutura viária foram muito 
criticadas.

B.N. – Não é verdade. Houve 
uma crítica pontual de um grupo 
minoritário, que falava que não de-
via fazer ponte, viaduto, rotatória e 
alargamento de ruas. Esse grupo 
foi derrotado politicamente e eleito-
ralmente. A população reconheceu 
a importância destes implemen-
tos. E sempre que me perguntam, 
dou a resposta fácil. Em dez anos, 
a população de Piracicaba cresceu 
10%. No mesmo período,  o número 
de veículos cresceu 55% e o de mo-
tos mais de 100%. Ninguém com-
pra veículo automotor para deixar 
na garagem de casa, compra para 
se locomover. E esses empreen-
dimentos foram feitos para estas 
pessoas, que não criticaram o tra-
balho.

JI – Qual o segredo para entre-
gar uma prefeitura sem dívidas?

B.N. – Este mérito divido com 
os secretários. Cada secretário na 
nossa gestão só gastou o que o or-
çamento permitiu. Eles tiveram a 
virtude de gastar o que tinha dis-
ponível, foi um trabalho coletivo. 
São poucos os municípios do Brasil 
que entregaram as administrações 
municipais nessas condições. Na 
região de Campinas, o que vemos 
é um caos. Muitos prefeitos dei-
xaram dívidas com empreiteiras e 
funcionários. Organizar as contas 
faz parte da minha formação. Sou 
professor de economia e ficaria 
muito contrariado se eu deixasse a 
prefeitura em condições adversas.

ENTREVISTA

Barjas: referência na administração
Por: Juliana Franco JI – Hoje, quais os principais 

desafios do atual prefeito de Pira-
cicaba?

B.N. – São os mesmos. Precisa 
melhorar a saúde. E veja o que está 
acontecendo: o Ministério da Saúde 
não tem dado a devida atenção aos 
municípios, as Santas Casas pas-
sam por dificuldades financeiras 
e são prestadoras de serviços ao 
SUS (Sistema Único de Saúde). Os 
municípios estão com dificuldades 
porque fazem as vezes do Ministé-
rio e gastam mais do que podem. As 
cidades brasileiros têm a obrigação 
de gastar 15% dos seus impostos 
com saúde, mas não existe em São 
Paulo uma cidade gastando menos 
de 21%. Esses seis pontos percen-
tuais que gastam a mais, eram para 
ser gastos pelo Ministério da Saú-
de. Se o Ministério não ampliar os 
recursos repassados para a Santa 
Casa e para as prefeituras, teremos 
um problema muito mais grave da-
qui alguns anos. A população está 
ficando mais velha. Consequente-
mente interna-se mais e estes pa-
cientes ficam mais tempo na rede 
hospitalar.

A educação também está entre 
os desafios. O Plano Nacional de 
Educação prevê que, até 2016, os 
prefeitos serão obrigados a uni-
versalizar a pré-escola, entre 4 e 5 
anos. Então, deverá ter investimen-
to na ampliação da rede. Ação que 
custa caro e o tempo é curto. Em 
2021, terá que universalizar o ensi-
no infantil, de 0 a 3,  e a dificulda-
de será maior. A unidade física do 
ensino infantil é mais complexa e 
cara. No ensino fundamental, colo-
ca um professor para 25 alunos, no 
berçário é um para sete.

Outro ponto é a dificuldade em 
relação a infraestrutura viária. O 
aumento da produção de veículos 
automotores vai continuar, pois no 
ano passado, quando tivemos mui-
ta dificuldade da economia, a in-
dústria automotiva cresceu. E estes 
carros vão para as ruas das cidades. 
Além disso, muitas montadoras se 
instalaram no Brasil: a Hyundai em 
Piracicaba, a Toyota em Sorocaba, 
a Cherry em Jacareí, a Fiat em Per-
nambuco. É um prenúncio que vai 
aumentar a produção de veículos 
ao longo dos próximos anos. Eles 
estarão nas ruas pressionando o 
investimento em infraestrutura.

A epidemia das drogas é ou-
tro ponto que tem causado muitos 
problemas para os jovens do Bra-
sil e eles moram nas cidades. São 
poucas as famílias que não têm de-
pendentes e a primeira porta que 
elas procuram é a da prefeitura. O 
Ministério fala muito e faz pouco. 
Acredito que os prefeitos terão difi-
culdade em atender estas pessoas.

JI – Qual o conselho que você dá 
aos atuais prefeitos?

B.N. – Aos marinheiros de pri-
meira viagem e aos de segunda, 
a primeira dica é que no primeiro 
ano controle as finanças. Isso é 
simples. É controlar horas-extras, 
evitar contratações desnecessá-
rias, controlar a contratação de co-
missionados. A folha de pagamento 
absorve, mais ou menos, 45% das 
despesas de uma prefeitura. Um 
ponto percentual que se ganha 
nela, ajuda a ter um ponto percen-
tual no investimento. O outro con-
trole deve ocorrer com os custeios 
de forma geral. Evitar desperdícios, 
controlar as despesas e rever con-
tratos. Não há outra forma. É pre-
ciso controlar muito bem as contas 
ao longo do mandado, mas em es-
pecial no primeiro ano. ■
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Posse da AMA acontece no Palácio  
dos Bandeirantes
Da Redação

No último dia 7, o go-
vernador Geraldo 
Alckmin participou 

da posse da nova diretoria da 
Associação dos Municípios da 
Araraquarense (AMA), no Pa-
lácio dos Bandeirantes. A en-
tidade representa 120 muni-
cípios e é a maior do Estado. 
O  governador que foi vereador 
e prefeito foi anunciado como 
presidente de honra da enti-
dade.

Participaram, também, 
do evento  os secretários es-
taduais Rodrigo Garcia (De-
senvolvimento Social), Edson 

Aparecido (Casa Civil) e Júlio 
Semeghini (Planejamento), os 
deputados Orlando Bolçone, 
Itamar Borges, Duarte No-
gueira, Pedro Tobias e o depu-
tado Celso Giglio, presidente 
da Associação Paulista de Mu-
nicípios (APM), o presidente 
da União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo (UVESP), 
Sebastião Misiara, bem como 
prefeitos e vereadores dos 

cio dos Bandeirantes. “Essa 
é uma casa dos brasileiros 
paulistas, portanto também 
é da AMA. Estamos honrados 
em empossar a nova diretoria 
da entidade, que completa em 
2013 seus 40 anos. Este ano, 
além das obras em rodovias, 
pretendemos melhorar cus-
teio da

educação e investir mais 
forte na saúde. Governar é es-
colher. Sempre estaremos de-
vendo. A obra-prima do esta-
do é a felicidade das pessoas. 
Contem conosco para firmar-
mos grandes parcerias, fazen-

do o máximo 
para a popu-
lação paulis-
ta. São Paulo 
é forte porque 
os municípios 
são fortes. 
Parabéns a 
todos”.

De acordo 
com o secre-
tário Rodrigo 
Garcia, a pre-
sença do go-
vernador Al-
ckmin mostra 
a importância 
do papel da 
AMA. “É uma 
honra para 
todos nós que 
militamos na 
área pública 
participarmos 
da posse des-
sa diretoria. 
A presença 
do governa-

dor demonstra confiança nos 
agentes locais e nada se faz 
sem a parceria das cidades. 
Sabemos da importância de 
seu papel. Vamos caminhar 
para frente com o apoio da 
AMA e dos prefeitos da re-
gião”, disse.

O presidente empossado 
da AMA e prefeito de Olímpia, 
Eugênio José Zuliani (Geni-
nho), representou os gesto-

res municipais associados. “É 
uma satisfação falar em nome 
de 120 municípios. Esta data 
fica registrada às vésperas 
da  AMA completar 40 anos. O 
gesto do governador fortalece 
ainda mais o trabalho realiza-
do associação”.

Celso Giglio, vice-presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) e presidente da Asso-
ciação Paulista de Municípios 
(APM), elogiou a atuação do 
governador Geraldo Alckmin. 
“Temos um governador que 
municipaliza que tem percor-

rido todo o Estado. Ele abre as 
portas do Palácio para empos-
sar uma das mais tradicionais 
entidades. A AMA é sempre 
muito bem representada e a 
APM está sempre presente, 
ajudando a carregar essa ban-
deira do municipalismo”. 

HOMENAGEM PÓSTUMA
A Uvesp associa-se às ho-

menagens póstumas à prefei-
ta Maria Ivanete Vetorasso (na 
foto logo atrás do presidente 
eleito Geninho Zuliani), que 
perdeu a vida em acidente no 
sábado, 16, no trevo de sua ci-
dade, Guapiaçú. ■
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Mutirão do  Emprego

Desenvolve SP: juro zero  
para Acessibilidade

No dia 14 de março, o 
Memorial da América 
Latina foi palco para o 

Encontro de Prefeitos, em que 
se reuniram o governador Ge-
raldo Alckmin, os prefeitos, pri-
meiras damas e representantes 
dos 645 municípios do Estado 
de São Paulo, e os Secretários 
de Estado, somando mais de 
dois mil gestores públicos do 
Estado. As secretarias estadu-
ais tiveram a oportunidade de 
expor, em estandes, seus pro-
jetos, programas e ações.

O encontro teve o objetivo de 
reafirmar o diálogo e a parceria 
entre o governo e as prefeituras 
paulistas, independentemente 
de partido político, e permitir 
que os administradores conhe-
çam as políticas públicas, os 
programas e projetos que pos-
sam ser implantados nos mu-
nicípios com diferentes perfis. 
Eles também puderam conhe-
cer de perto, ou rever, a Uni-
dade Móvel da Rede Lucy Mon-

Linha de Acessibilidade
toro, carreta com 
15m de compri-
mento totalmen-
te equipada para 
atendimento clíni-
co e oficina de ór-
teses e próteses, 
que ficou estacio-
nada no local.

Durante a 
abertura do even-
to o governador 
Geraldo Alckmin 
anunciou a libe-

ração de R$ 2,46 bilhões em 
investimentos para as prefeitu-
ras.

“Estamos reunindo 645 mu-
nicípios do Estado e lançando 
um grande programa de parce-
ria e cooperação que beneficia 
muito a população de São Pau-
lo”, afirmou o governador. “O 
município é governo local, está 
mais perto, enxerga o problema 
do povo, convive com ele e dimi-
nui a distância administrativa e 
social”, completou Alckmin.

Entre as áreas atendidas, 
o governador anunciou inves-
timentos de R$ 50 milhões 
para apoio aos municípios na 
implementação de planos de 
acessibilidade em espaços pú-
blicos. Trata-se da “Linha de 
Acessibilidade Urbana”, que 
prevê melhorias de prédios e 
vias, instalação de sistemas de 
comunicação visual, sonora ou 
tátil e a construção de prédios 
para atividades de pessoas com 
deficiência. ■

Linha de crédito para 
prefeituras vai apoiar 
planos de acessibili-

dade e obras que melhorem 
a circulação de pessoas com 
deficiência em prédios e áreas 
públicas 

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Desenvolve 
SP - Agência de Desenvolvi-
mento Paulista, acaba de lan-
çar uma linha de crédito com 
juro zero para a implantação 
de planos de acessibilidade em 
prédios e espaços públicos mu-
nicipais.  A Linha de Acessibi-
lidade Urbana conta com juros 
subsidiados pelo governo esta-
dual, prazo de até 72 meses, e 
está disponível para prefeituras 
e órgãos da administração mu-
nicipal.

“A Desenvolve SP está dispo-
nibilizando uma linha, com juro 
zero, para  apoiar as prefeitu-
ras nas obras de acessibilida-
de. Poderão ser  financiadas 
rampas de acesso em prédios 
e guias de ruas, audiobooks, 
equipamentos de comunica-
ção visual, entre muitos outros 
itens”, disse o governador Ge-
raldo Alckmin.

A nova linha financia proje-
tos que contemplam a implan-
tação de plano de acessibilida-
de nos espaços públicos para 
pessoas com deficiência visu-
al, auditiva, física, motora ou 
intelectual. Entre os itens que 
podem ser financiados estão a 
melhoria dos prédios e espa-
ços públicos, como reformas e 
adequações que promovam a 
acessibilidade, suprimindo bar-
reiras arquitetônicas e estrutu-

rais; sistemas de iluminação, 
sonorização ou comunicação 
visual; aquisição de máquinas 
e equipamentos, incluindo tec-
nologias assistivas, entre ou-
tros. “Existem cerca de nove 
milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência no Estado de 
São Paulo e muitas prefeituras 
não têm condições de realizar 
obras que proporcionem a in-
clusão social dessa população. 
Essa iniciativa do Governo do 
Estado irá oferecer uma alter-
nativa para os municípios me-
lhorarem a qualidade de vida 
das pessoas”, diz Milton Luiz 
de Melo Santos, presidente da 
Desenvolve SP.

Além da Linha de Acessibili-
dade Urbana, a Desenvolve SP 
conta com outras seis linhas de 
financiamento para os municí-
pios com juros a partir de 0,49% 
ano mês (+IPC/FIPE). Entre elas 
destacam-se a Linha Economia 
Verde Municípios, que financia 
projetos ecologicamente sus-
tentáveis, e a Via SP, que apóia 
obras de pavimentação de ruas 
e estradas.

A liberação do crédito para 
os municípios se dá apenas 
após a comprovação da saúde 
financeira e a capacidade de 
endividamento das prefeituras 
e da aprovação da Secretaria 
do Tesouro Nacional, usan-
do como garantias as cotas do 
ICMS e/ou do FPM. Além das 
administrações municipais, po-
dem ter acesso a Desenvolve 
SP as autarquias e fundações 
instituídas ou mantidas, direta 
ou indiretamente, pelos muni-
cípios. ■

processo seletivo e deixar cur-
rículos.

Para efetuar o cadastro e ser 
encaminhado para as vagas de 
emprego é necessário que o ci-
dadão tenha 16 anos ou mais e 
apresente documentos e, quan-
do possível, laudo médico. Para 
emissão da Carteira de Traba-
lho é necessário ter 14 anos ou 
mais, documentos e foto 3×4 
(para 1ª Via) ou documentos, 
foto 3×4, carteira anterior ou 
qualquer documento que conte-
nha o número e a série da car-
teira anterior (para 2ª via).

Para mais informações aces-
se nosso blog: www.blogdain-
clusãosocial.com.br. ■

A  “Caravana da Inclusão” 
chega à 4ª edição com 
um roteiro que inclui 

dez cidades do interior paulista. 
A ação, idealizada pela secreta-
ria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, visa conscientizar 
os participantes sobre os direi-
tos das pessoas com deficiência.

Nessa edição, a secretaria de 
Emprego e Relações do Traba-
lho é parceira da Caravana e or-
ganiza o “Mutirão do Emprego”, 
com o objetivo de inserir as pes-
soas com deficiência no merca-
do de trabalho. Os interessados 
poderão emitir de carteira de 
trabalho (1ª e 2ª via); fazer ca-
dastro para vagas de emprego; 
receber encaminhamento para 
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
VINHEDO
Denúncia de despejo de 
Contaminantes

Após inúmeras denún-
cias, os vereadores de 
Vinhedo, Rodrigo Pai-

xão (PSOL), Marta Leão (PSD) e 
Valdir Barreto (PSOL) flagraram 
funcionários da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços despejando 
lixo e entulho em água repre-

sada a 10,00 metros de um dos 
afluentes do Rio Capivari. 

Durante o flagrante, foi en-
contrado entulho doméstico e 
de obras, pedaço de asfalto, lixo 
orgânico e material tóxico como 
latas de tinta, produtos eletrôni-
cos e baterias. O promotor cri-
minal de Vinhedo, Rogério San-
ches, deu abertura ao processo 
para paralisação das atividades.

Tal medida desrespeita o Pla-
no Diretor Municipal, que prevê 
a criação de um Parque Linear 
em toda à margem do Rio, com 
área de proteção de até 100,00 
metros de distância de cada 
lado do leito. ■

TAUBATé
Ficha Limpa aprovada

Foi aprovado por unani-
midade, pela Câmara 
Municipal de Taubaté, o 

projeto de lei de autoria do ve-
reador Jeferson Campos (PV), 
que institui a “ficha limpa” do 
funcionalismo público. O proje-
to impede de trabalhar na ad-
ministração pública, direta ou 
indireta, no Legislativo ou no 
Executivo, e em qualquer insti-

tuição subvencionada 
pelo município, ainda 
que comissionados ou 
em cargos de confian-
ça, condenados por 
crimes: eleitorais, cuja 
pena seja privativa de 
liberdade; contra a fé 
e a administração pú-
blica; contra o patri-
mônio público e priva-
do; e contra a vida, os 
costumes e a liberdade 
sexual. 

A proibição se es-
tende a quem teve contas re-
lativas a exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável que 
configure improbidade adminis-
trativa. 

O projeto de lei depende de 
segunda votação para, depois, 
ser enviado ao Executivo, que 
deve sancioná-lo para que entre 
em vigor. ■

SOROCABA
Ações de Segurança Pública

O v e r e a -
dor Mari-
nho Marte 

(PPS), presidente 
da Comissão Espe-
cial de Acompanha-
mento das Ações na 
Área de Segurança 
Pública de Soroca-
ba, encaminhou ofí-
cio ao secretário de 
Segurança Comu-
nitária, coronel Ro-
berto Montgomery 
Soares, solicitando 
à pasta que comunique à referi-
da comissão todas as ações vi-
sando à melhoria da segurança 
pública no município. “O propó-
sito da comissão é acompanhar 
o trabalho de reestruturação 

TIETÊ
Programa de Metas

A Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica 01/2013, 
deve acrescentar o ar-

tigo 52ª à Seção V do Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de 
Tietê impõe ao prefeito apresen-
tar o Programa de Metas de sua 
gestão até 90 dias após sua pos-
se. O documento deverá conter 
as prioridades, as ações estra-
tégicas, os indicadores e metas 
quantitativas e qualitativas para 
cada uma das Secretarias da 
Administração Pública Munici-
pal e Autarquias, observando 

o Plano Diretor do Município e 
demais legislações pertinentes, 
bem como as diretrizes de sua 
campanha eleitoral.

São Paulo foi a primeira ci-
dade do Brasil a aprovar uma 
emenda exigindo um Plano de 
Metas. Se aprovada, a iniciati-
va exige a apresentação de um 
Plano de Metas e a frequente 
divulgação de relatórios de sua 
execução – consequentemente, 
a população poderá acompa-
nhar os trabalhos que o prefeito 
desenvolve. ■

das ações de segurança públi-
ca, que, hoje, exigem uma pre-
sença pró-ativa dos municípios, 
especialmente em relação à 
prevenção da violência”, expli-
ca Marinho Marte. ■



| 22 | JORNAL DO INTERIOR

JORNAL DO INTERIOR
Março de 2013

MUNDO SUSTENTáVELP

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 !

Conselho

Competitividade

O Governo do Estado lan-
çou, em março, o Con-
selho Paulista de Com-

petitividade. A iniciativa visa 
unir os setores público e privado 
na tentativa de estimular o for-
talecimento das empresas pau-
listas.

O objetivo é trazer o setor pri-

vado para desenvolver em con-
junto com o governo estadual as 
políticas públicas de estímulo 
à competitividade do Estado. O 
secretário estadual do Meio Am-
biente, Bruno Covas, participou 
da solenidade, comandada pelo 
governador Geraldo Alckmin. 
“São Paulo sempre esteve na 
vanguarda do desenvolvimento 
do Brasil. Queremos continu-
ar e estimular uma cadeia de 
produção verde. Nosso objetivo 
é promover o desenvolvimento 
sustentável em São Paulo, cres-
cendo economicamente, geran-
do emprego e renda, mas sem 
prejudicar o meio ambiente”, 
afirmou o secretário Covas. ■

Villa-Lobos

Área urbana degradada

O Parque Villa-Lobos, lo-
calizado na zona oeste 
da cidade de São Paulo, 

é um exemplo de transformação 
da área urbana. O espaço fun-
cionava como um depósito de 
resíduos da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo (CEAGESP), 
e onde aproximadamente 80 fa-
mílias viviam precariamente e 
recolhiam embalagens e ali-

mentos. Além disso, era tam-
bém um local que recebia muito 
entulho, resíduos da construção 
civil e material dragado do Rio 
Pinheiros.

A transformação da área teve 
início em 1989, quando o parque 
começou a ser implantado pelo 
Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica (DAEE). Hoje, com o 
processo de revitalização, o Par-
que Villa-Lobos é uma das me-
lhores opções de lazer ao ar li-
vre da cidade de São Paulo, com 
uma área de 732 mil metros 
quadrados, com ciclovia, qua-
dras, campos de futebol, play-
ground, bosque com espécies 
de Mata Atlântica, entre outras 
atrações. 

A área de lazer inclui, ainda, 
um anfiteatro aberto com 750 
lugares. Entre 2004 e 2008, fo-
ram plantadas 12 mil mudas 
em uma área de 120 mil metros 
quadrados. ■

Fogo

Operação Corta Fogo

A época de seca em São 
Paulo ocorre nos me-
ses de junho a outubro. 

Com escassez de chuvas, as 
queimadas se alastram, cau-
sando prejuízos ao meio am-
biente, à saúde da população 
e ao campo. Nesta época, o ar 
seco e os fortes ventos, soma-

dos às festividades juninas e à 
maior frequência das queima-
das agrícolas, contribuem para 
o alastramento de focos de in-
cêndio.

Por isso, o Governo do Esta-
do de São Paulo instituiu o Sis-
tema Estadual de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais, 
visando a redução dos focos de 
incêndio. O sistema prevê a inte-
gração das ações de prevenção, 
monitoramento, controle e com-
bate a incêndios florestais, que 
serão coordenadas pela Secre-
taria de Meio Ambiente, em con-
junto com a Casa Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar 
Ambiental e municípios. ■

Orgânicos

Governo incentiva o mercado

O mercado de produtos 
orgânicos ganhou um 
reforço do Governo do 

Estado com o lançamento do 
Projeto São Paulo Orgânico, em 
março. Desenvolvido pelas se-
cretarias de Agricultura e Abas-
tecimento e de Meio Ambiente, 
o programa incentiva a agri-
cultura orgânica, com redução 
de insumos químicos e, conse-
quentemente, oferta de produ-
tos mais seguros e saudáveis.

O Programa foi lançado pelo 
governador Geraldo Alckmin, 

com a presença da primeira-
dama, Lú Alckmin, e dos se-
cretários Bruno Covas, do Meio 
Ambiente, e Mônika Bergamas-
chi, da Agricultura e Abaste-
cimento, no Parque da Água 
Branca.

O governador anunciou a 
abertura de linha do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Pau-
lista (o teto do financiamento é 
de até R$ 100 mil por agricultor 
pessoa física ou jurídica e de até 
R$ 400 mil por cooperativa ou 
associações de agricultores). ■
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MEIO AMBIENTEP

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

AÇÕES QUE INFLUENCIAM O FUTURO

Por:  Juliana Franco

Inserida entre os 29 muni-
cípios paulistas conside-
rados estâncias turísticas, 

Ibitinga, famosa pelos seus be-
los bordados, tem muito além 
do artesanato para oferecer aos 
visitantes. A cidade também é 
referência na questão ambien-
tal, porque abriga o Pantaninho, 
espaço que apresenta rica fauna 
e flora muito semelhante à do 
Pantanal Mato-Grossense, for-
mado pelo reservatório do mu-
nicípio que desemboca nos rios 
Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu. 

Na tentativa de manter a ri-
queza do local e também as di-
versas áreas da região que abri-
gam diferentes espécies de aves, 
a Polícia Ambiental do município 
nos últimos cinco anos fechou o 
cerco contra o comércio e cria-
douros irregulares na região. Em 
2011, 301 aves foram apreen-
didas – as espécies com maior 
índice foram canário-da-terra, 
coleirinha, periquito e papagaio-
maracaná. No mesmo período, 
209 gaiolas foram apreendidas e 
16 alçapões. 

“O alto índice é justificado 
porque trabalhamos voltados ao 
atendimento de denúncia sobre 
cativeiros de aves silvestres que 
recebemos com frequência”, ex-
plica o sargento da Polícia Am-
biental de Ibitinga Orlando Lúcio 

de Souza Reato. 
Apesar das muitas apreen-

sões, o sargento Reato explica 
que quanto mais aves são de-
volvidas ao habitat natural, mais 
apreensões são feitas. “Quando 
cheguei ao município, em 1996, 
não se via bandos de canários-
da-terra na zona rural, por exem-
plo, agora esta cena é comum. 
Fato que chama a atenção dos 
infratores. Houve um aumento 
dessas espécies na natureza e 
essas pessoas são atraídas para 
fazer capturas e manter as aves 
em cativeiro ou vender”, explica.

De todas as apreensões, 90% 
foram feitas em cativeiros irre-
gulares. A má notícia é que das 
301 aves capturadas, 83 não con-
seguiram se reintegrar ao meio 
ambiente e foram encaminhadas 
a chácaras e propriedades habi-
litadas para os tratos. Antes de 
serem soltas na natureza, um 
médico veterinário avalia as con-
dições de sanidade dessas aves, 
para verificar se estão ou não ap-
tas a retornar. 

O crime é considerado de me-
nor potencial ofensivo, fato que 
pode ser apontado como res-
ponsável por não inibir a ação 
dos infratores. Manter aves em 
cativeiros, caçar, matar, impe-
dir a procriação de espécies da 
fauna silvestre, vender, exportar 

ou manter em cativeiro é crime 
previsto na no artigo 29 da lei nº 
9.630/98, com punição de seis 
meses a um ano de detenção. 
“Mas, como é um crime de me-
nor potencial ofensivo, os conde-
nados, desde que não reinciden-
tes, acabam sendo punidos com 
o pagamento de cesta básica ou 
salário mínimo a entidades so-
ciais. São presos apenas se co-
meterem novamente o crime nos 
próximos cinco anos, pois per-
dem o direito de transação”, re-
vela o sargento Reato. 

Pantaninho
Localizado em Ibitinga, o 

Pantaninho é um espaço que 
apresenta fauna e flora mui-
to semelhantes à do Pantanal 
Mato-Grossense. Formado pelo 
reservatório de Ibitinga que de-

semboca nos rios Jacaré-Pepira 
e Jacaré-Guaçu tem extensão de 
64,9 mil hectares.

O espaço pertence à Área de 
Proteção Ambiental (APAs). Para 
mapear toda a rica fauna e flora 
do local, a Fundação Florestal 
iniciou, no segundo semestre 
do ano passado, o zoneamento 
do local e a elaboração de docu-
mentos oficiais. A previsão é de 
que todos os dados do Pantani-
nho estejam finalizados em cerca 
de um ano, afirma o engenheiro 
florestal Amilcar Marcel, gestor 
da APAs de Ibitinga e do rio Ba-
talha. 

Segundo Marcel, o mesmo 
trabalho está sendo feito na área 
do rio Batalha que envolve onze 
municípios, entre eles Bauru. ■

IBITINGA fecha o cerco contra o 
comércio e criadouros irregulares

Recentemente participa-
mos de um evento na 
Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equi-
pamentos com alguns deputa-
dos estaduais, entre eles, Itamar 
Borges, Barros Munhoz, Alcides 
Amazonas, Marcos Neves e Jooji 
Hato, onde o objetivo foi mostrar 
ao governo que a carga tributária 
está acabando com a pouca in-
dústria nacional que ainda exis-
te. O vice-presidente da ABIMAQ, 
José Velloso Dias Cardoso apre-
sentou números assustadores do 
desemprego e comparou nossos 
tributos com outros países do 
mundo.

Aliás, o Brasil é o único país 
que tributa bens duráveis que são 
utilizados na produção de pro-
dutos e serviços, resultando em 
desindustrialização. O empreen-
dedor hoje importa a máquina ou 
o produto direto...

Isso tudo ainda é agravado 
pela guerra fiscal entre estados, 
mais fortemente MG, MT, CE e 
PE que chegam a parar a carga e 
apreender a mercadoria na fron-
teira até virem o recolhimento 

de impostos para seu estado nos 
cofres, complicando ainda mais a 
vida dos contribuintes e, a logísti-
ca, que é um eterno problema de 
infraestrutura.

Foi surpreendente a reação 
dos deputados que desconhe-
ciam essa crise que o setor passa 
e se tornaram aliados imediatos, 
pois as bases de qualquer estado 
forte são emprego e renda.

Interessante que na direção 
contrária, outros estados como 
Pernambuco, por exemplo, estão 
estimulando as empresas a se 
instalarem lá, com vários incen-
tivos fiscais e tributários, pois en-
tenderam que o desenvolvimento 
de uma produção forte é o cami-
nho mais curto para o crescimen-
to real e definitivo.

Também aconteceu recente-
mente a fundação da ABRAEES 
– Associação Brasileira de Em-
presas, Entidades e Instituições 
Sustentáveis – que tem como 
objetivo a união do pensamento 
sustentável de forma bem estru-
turada para a melhoria da vida 
das pessoas através do meio am-
biente e da sustentabilidade.

É o fazer que pessoas do bem 
como Figueiredo Júnior, Gui-
lherme Brammer, Ricardo Gu-
ggisberg, Fábio Paparotti, José 
Francisco Agostini Roxo, Odilon 
Alexandre, Fábio Ferreira, Mário 
Hirose, o SINDEEPRES, a Ecó-
leo, começam a mostrar que or-
ganizar algo para o bem comum 
é possível. Pessoas e empresas 
que estão querendo mostrar pos-
sibilidades reais de desenvolver a 
sustentabilidade acreditando que 
o futuro passa por aí e sem hipo-
crisia nem propaganda enganosa.

Aliás, uma Associação que já 

nasce com um acervo de 600 li-
vros sobre o tema doados pelo 
Ricardo Guggisberg da Eco Busi-
ness, um programa de TV, cria-
dores de  projetos inovadores, 
desenvolvedores de produtos, pa-
lestrantes, publicitários, forma-
dores de opinião, vindo de vários 
ramos de atividades  e, mais que 
isso, empreendedores do ama-
nhã que pretendem mudar o Pla-
neta para melhor. ■

Figueiredo Júnior, Itamar Borges e Sérgio Cintra, na Assembleia na solenidade 
de fundação da ABRAEES.
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CIDADE CIDADÃO�

TAQUARITUBA

CANIL MUNICIPAL

Taquarituba ganhou um 
Centro de Controle Po-
pulacional de cães e 

gatos (CCP), ou Canil Municipal 
como é popularmente conhe-
cido. O espaço foi criado com o 
objetivo da diminuição do índice 
de animais abandonados ou em 
risco. A administração munici-
pal desenvolve ações para dar 
atendimento apropriado e de 
qualidade aos animais antes de 
colocá-los para adoção ou de-
volvê-los aos seus donos. ■

SUD MENNUCCI

NOVOS RECURSOS

O prefe i to 
de Sud 
Mennuc-

ci, Julio Cesar 
Gomes, acom-
panhado de ve-
readores, esteve 
presente na visita 
do governador, 
Geraldo Alckmin, 
em Araçatuba, 
no início de mar-
ço, para tratar do 
programa Casa Paulista Mi-
crocrédito/Banco do Povo Pau-
lista. O programa é destinado 
aos mutuários adimplentes da 
CDHU (Companhia de Desen-

volvimento Habitacional e Ur-
bano) que desejam reformar ou 
ampliar seu imóvel. O convênio 
foi liberado para a cidade, mas 
ainda não foi assinado. ■

CAPIVARI

FAIxA DA VIDA

A avenida Dr. Rodrigues 
Alves, de Capivari, re-
cebeu a primeira “Faixa 

da Vida” do município. A faixa, 
que é pintada sobre um fundo 
vermelho, desperta a atenção 
dos pedestres e alerta os mo-
toristas para a existência da si-
nalização, que faz parte de uma 
nova filosofia de proteção e se-

gurança ao pedestre, informou 
o secretário da Semutransp (Se-
cretaria Municipal de Transpor-
tes Públicos e Transito), Roberto 
Donisete Angelini. 

A iniciativa atende recomen-
dações propostas pelo novo Có-
digo de Trânsito Brasileiro, em 
vigor desde 1997. Outras faixas 
serão instaladas na cidade. ■

CORDEIRÓPOLIS

LINHA DE CRÉDITO

O  prefeito de Cordeiró-
polis, Amarildo Zor-
zo  assinou o termo de 

implantação do programa ha-
bitacional Casa Paulista Micro-
crédito/Banco do Povo Paulista 
(BPP). Desenvolvido em parce-
ria com a Secretaria de Estado 
da Habitação, o programa é des-
tinado aos mutuários adimplen-
tes da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano). O objetivo da ação é 
oferecer empréstimos para a re-
alização de reforma, ampliação 
ou adequação das moradias. O 
programa de microcrédito ofe-
rece empréstimos que variam 

entre R$ 200 e R$ 7,5 mil, que 
podem ser divididos em até 36 
parcelas. A taxa de juros é de 
0,5% ao mês . ■

DIADEMA

FÁBRICA DE CULTURA

A implantação de uma 
unidade do Projeto Fá-
brica de Cultura, em 

Diadema, foi a pauta da reunião 
entre o prefeito da cidade, Lauro 
Michels (PV), e o secretário es-
tadual de Cultura, Marcelo Mat-
tos Araújo.

Com a implantação da uni-

dade, o mu-
nicípio seria a 
primeira fora 
do município 
de São Paulo 

a contar com a 
Fábrica, que 
tem o objeti-
vo de inclu-
são social 
por meio da 
cultura ao 
disponibilizar 
cursos nas 
d i f e r e n t e s 
l i n g u a g e n s 
como: músi-

ca, teatro, circo, dança e artes 
plásticas, entre outras.

A próxima etapa nas conver-
sações será a reunião entre téc-
nicos da Secretaria de Obras do 
município com o Estado para as 
partes conhecerem os detalhes 
do projeto e condições do terre-
no para a instalação. ■

DUARTINA

CERTIDÕES PELA INTERNET  

A Prefeitura de Duarti-
na lançou o serviço de 
emissão e consulta de 

certidões de IPTU e ISS, e tam-
bém emissão de guia de ITBI 
pela internet. Na página da ad-
ministração municipal (www.
duartina.sp.gov.br) o cidadão 
faz o acesso pelo link “Serviços” 
- para isto é necessário ter em 
mãos os dados do imóvel e CPF/
CNPJ. 

No site é possível fazer a 
consulta de informações com-
pletas do imóvel, da existência 
de débitos em aberto, gerar bo-
leto, emitir de Certidões Negati-
va de Débitos, Certidão de Valor 
Venal, emissão de Certidões de 
Existência de Imóvel e a Consul-
ta da Autenticidade da Certidão 
Emitida, assim como consulta 
de Parcela Única de IPTU e a 
emissão de Carnê de IPTU. ■
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Infelizmente, até os dias de 
hoje não existe um proce-
dimento clínico inquestio-

nável que garanta a cura da do-
ença de Alzheimer, enfermidade 
que afeta atualmente mais de 1 
milhão de brasileiros, configu-
rando uma verdadeira epidemia 
silenciosa.

 Apesar de não haver cura ou 
vacina, existe tratamento e, além 
disso, surge hoje uma nova espe-
rança, a prevenção.

O médico geriatra Dr. Norton 
Sayeg, além de ter obras publi-
cadas sobre a Doença de Alzhei-
mer, presidiu a Sociedade Brasi-
leira de Geriatria e Gerontologia 
e fundou a Associação Brasileira 
de Alzheimer. Em 30 de outubro 
de 2012, o renomado especialista 
participou do Congresso “Clinical 
Trials on Alzheimer’s Disease” 
(Estudos Clínicos sobre a Doença 
de Alzheimer), que aconteceu na 
cidade de Monte Carlo, em Môna-
co. O evento liderado pela equipe 
do Dr. Bruno Vellas apresentou 
aos convidados um novo estudo, 
o MAPT (Multidomain Alzheimer 
Preventive Trial). 

A pesquisa em pauta envolveu 
cerca de 2 mil idosos com mais de 
70 anos de idade, onde o objetivo 
inicial era acompanhar cada um 
desses casos durantes 3 anos. 
Após um ano de pesquisa, os re-
sultados apresentados são muito 
positivos, o que motivou o médico 
cientista e pesquisador Dr. Nor-
ton Sayeg a aperfeiçoar o Proje-
to e implantar essa ação inédita 
no Brasil. O projeto denominado 
PPA - Projeto Prevenção Alzhei-
mer, é único por sua abrangência 
e profundidade e não se compara 
a nenhuma outra iniciativa a nível 
mundial.  

Leia abaixo entrevista exclu-
siva com o Dr. Norton Sayeg so-
bre o PPA - Projeto Prevenção 
Alzheimer para o Jornal do Inte-

rior.
JI – Quais foram os resulta-

dos apresentados por esse novo 
estudo que o motivaram a dese-
nhar esse Projeto que está im-
plantando hoje no país?

NS - Eu estudo a doença de 
Alzheimer há mais de 30 anos 
e sou de uma geração de espe-
cialistas que sempre foi cética 
em relação à adoção de medidas 
clínicas para prevenir a enfermi-
dade.

Porém, hoje existem novas 
evidências científicas que estão 
sendo demonstradas em estudos 
multicêntricos bem conduzidos. 
A partir daí passei a acreditar e 
adotar com os meus pacientes 
uma atitude mais ativa, utilizan-
do todos os recursos disponí-
veis para minimizar o risco, ou 
pelo menos, adiar e/ou retardar 
a evolução da DA (Doença de Al-
zheimer).

Baseado em enfoque preven-
tivo, com a adoção de uma ati-
tude pró ativa, o projeto além de 
resultar em benefícios imediatos 
á saúde e qualidade de vida dos 
participantes, estabelece tam-
bém uma intervenção racional 
na tentativa de minimizar o risco 
da DA.

JI – Quais são os alicerces 
científicos que servem de base 
para o Projeto Prevenção Alzhei-
mer – PPA?

NS - Como ainda não há cura, 
as abordagens preventivas são 
absolutamente necessárias.

 Se compararmos medidas 
que podem ser tomadas para a 
prevenção de doenças cardio-
vasculares, como a prática de 
atividades físicas, controle da 
pressão arterial e do colesterol, 
sabe-se que elas por si só não 
evitam totalmente essas enfer-
midades, porém, é comprovado 
que minimizam a ocorrência, por 
exemplo, do infarto do miocárdio 
e do acidente vascular cerebral.  

Projeto inédito para prevenção de 
Alzhe imer  chega  ao  Brasi l

Da Redação

Resultados de estudos clíni-
cos em andamento demonstram 
que determinadas ações podem 
efetivamente minimizar o risco 
da Doença de Alzheimer, aumen-
tando significativamente o meta-
bolismo e a atividade cerebral.  

Os dados preliminares suge-
rem fortemente que uma inter-
venção abrangente que envolve 
uma série de ações integradas 
foi efetiva, melhorando a cog-
nição, diminuindo o grau de de-
pendência, aumentando signifi-
cantemente o metabolismo e a 
atividade cerebral em cerca de 
30% dos participantes.   

Com bases nessas evidências 
e na minha experiência clínica de 
décadas que decidi abandonar o 
conformismo vigente na orien-
tação e conduta médica voltada 
aos aspectos preventivos da do-
ença de Alzheimer. Meu objetivo 
hoje é agir ativamente na busca 
de minimizar o risco dessa ver-
dadeira epidemia que só tende a 
aumentar.

JI – Qual o público alvo para 
esse projeto?

NS - O PPA foi desenhado para 
acompanhar clinicamente todas 
as pessoas interessadas em pro-
curar minimizar o risco e/ou de-
tectar imediatamente qualquer 
indício da doença, assim como, 
atender e acompanhar pessoas 
com queixa de memória, Declínio 
Cognitivo Leve (DCL) e pacientes 
em fases iniciais de Alzheimer.

O PPA vai atender especial-
mente familiares consanguíneos 
de portadores, como também irá 
atender pessoas que possuam o 
fator potencial de risco genetica-
mente determinado pela genoti-
pagem da ApoE e seus alelos.  

JI – Como funciona o risco ge-
neticamente determinado?

NS - O gene ApoE possui três 
alelos, ApoEe2, ApoEe3 e Apo-
Ee4, o qual apresenta maior risco 
para a Doença de Alzheimer. Já 
os portadores de ApoEe2 estão 

mais protegidos contra a enfer-
midade.  

O DNA é extraído de amostras 
de mucosa oral em coleta sim-
ples e indolor, realizada na nossa 
própria Clínica logo após a ava-
liação médica.

Ao receber o resultado, co-
munico ao cliente se ele possui 
o gene de risco e quais medidas 
devem ser adotadas a partir da-
quele momento.

É importante ressaltar e tran-
quilizar os portadores, deixando 
claro que mesmo ele possuin-
do esse gene de risco, não quer 
dizer que ele obrigatoriamente 
terá Alzheimer. Esse exame ser-
ve apenas para sinalizar o quanto 
nós devemos nos preocupar para 
essa eventualidade. Por outro 
lado, portadores do alelo de pro-
teção (ApoEe2) também não es-
tarão imunes a desenvolver essa 
enfermidade.

JI – Quais são as ações que o 
Projeto irá adotar?

NS - O projeto terá como base 
os seguintes pilares: 

- Acompanhamento médico 
periódico

- Reabilitação/estimulação 
cognitiva e funcional

- Orientação Nutricional
- Cinesioterapia cognitiva e 

funcional 
- Atividades culturais
A participação cultural envol-

ve desde o aprendizado de um 
novo idioma, cursos de informá-
tica, idas ao teatro, palestras, en-
tre outros. 

JI – Como podemos ter mais 
detalhes desse Projeto inovador?

NS - A nossa Coordenação 
Científica terá muito prazer em 
prestar todas as informações ne-
cessárias.

Telefone: (11) 4306-4691 / 
4306-1745/5084-5856/5083-0354

Email: nortonsayeg@uol.com.
br

Endereço: Av. Indianópolis, 
1005 - São Paulo-SP – Brasil. ■
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ANDANÇAS þ

Está em fase de conclu-
são as obras da nova 
Escola da Avenida, de 

Ibaté. A unidade escolar contará 
com 11 salas de aula, banhei-
ros, cozinha e dispensa, além de 
biblioteca, brinquedoteca, área 
administrativa, pátio e estacio-
namento com vaga para porta-
dores de necessidades espe-
ciais, fácil localização e acesso 
ao local. Até sua conclusão, o 
município investirá o valor apro-
ximado de R$ 2 milhões. ■

Metade das contas 
de água de Itu terá 
desconto de 5% a 

partir do mês de abril, até que 
seja regularizada a situação. 
Essa foi a determinação do 
prefeito Antônio Tuíze (PSD) 
por meio de decreto assina-
do, na primeira quinzena de 
março, como forma de penali-

zar a concessionária Águas de 
Itu pela prestação de serviços 
inadequados. A medida bene-
ficia mais de 80 mil habitantes 
de diversos bairros. Tentando 
cumprir as metas estipuladas 
de qualidade, a empresa Águas 
de Itu deve investir cerca de R$ 
75 milhões em obras estrutu-
rantes. ■

ExÉRCITO NAS 
RUAS

Boituva será um dos 
nove municípios da re-
gião que, na segunda 

quinzena de maio, receberão 
tropas para um treinamento no 

BOITUVA

planejamento e na execução de 
operações de garantia de lei e 
ordem, coordenado pelo Co-
mando da 2ª Divisão de Exerci-
to Brasileiro. O anúncio foi feito 
pelo chefe da Seção de Planeja-
mento, o tenente-coronel Car-
los Eduardo Morais Weber, e o 
seu adjunto, o Major Marcelo 
Macedo de Oliveira, em visita a 
cidade. ■

ENCONTRO COM O GOVERNADOR

O prefeito de Cabreúva, 
Henrique Martin (PDT), 
acompanhado de vere-

adores, participou de encontro 
com o governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB), a primeira-dama 
Lú Alckmin, secretários estadu-
ais e deputados. Martin manteve 
importantes contatos, assinou 
convênios e registrou solicita-
ções para Cabreúva. ■

CABREÚVA

ESCOLA EM FASE DE CONCLUSÃO
IBATé

DESCONTO PARA A ÁGUA
ITU

O Governo Federal promulgou 
em 2010 lei que obriga todos os 
municípios do Brasil a eliminar  

os lixões e construir em seu lugar Ater-
ros Sanitários.

Isso significa que a partir de 2014 
todo o lixo que for coletado nas cidades 
terá  que ir para uma área onde não ha-
verá exposição do lixo e sua decomposi-
ção sem controle.

Estes Aterros Sanitários terão que ter obrigatoriamente uma 
impermeabilização no fundo da enorme cova para evitar a infil-
tração do chorume (líquido preto infestado de micróbios ) e uma 
usina de energia para aproveitamento da captura do gás gerado.

Estas condições são fundamentais para que nosso lixo ao in-
vés de poluir a terra (com infiltração de chorumes no lixões ) e a 
atmosfera (com a liberação do metano nos lixões ) passe a ser 
reutilizado como adubo (com a biomassa resultante da biodegra-
dação), energia (com a captura do metano ) e água para plantio 
com o tratamento do chorume.

Para que tudo isso aconteça precisamos provocar o máximo de 
biodegradação nos Aterros Sanitários e é justamente aí, segundo 
o especialista Tamas Vero, que o Eco-One, projeto que represen-
ta, pode fazer a diferença promovendo a biodegradação acelerada 
de todos os plásticos que vão parar nos Aterros Sanitários e que 
representam aproximadamente 20% do volume de lixo coletado e 
descartado nos Aterros.

Outra vantagem desse incremento na biodegradação nos Ater-
ros é o aumento em 40% da vida útil desses aterros, evitando as-
sim o custo para o município da construção de novos aterros.

A Uvesp está disponibilizando técnicos para uma exposição 
mais apropriada aos prefeitos e vereadores, instrumentalizando-
os para atendimento da determinação governamental, em respei-
to ao meio ambiente.
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Com recursos do 
Departamento de 
Apoio ao Desen-

volvimento das Estâncias 
(Dade), Atibaia já pode 
melhor e estruturar seus 
projetos com vistas ao de-
senvolvimento da atividade 
turística. Isto porque o Es-
tado autorizou um aporte 
de R$ 5, 640 milhões para 
a estância investir no setor.

Os recursos para o mu-
nicípio aumentaram significati-
vamente nos últimos três anos. 
Em 2011, foram aplicados R$ 

ATIBAIA

Mais de R$ 5 milhões

O município de Borbore-
ma solicitou participa-
ção no novo sistema 

do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias 
(Dade), órgão vinculado à Se-
cretaria Estadual de Turismo. O 
pedido foi realizado por comiti-
va liderada pelo deputado esta-
dual João Caramez (PSDB), em 
audiência com o secretário de 
Turismo, Cláudio Valverde.

Na reunião, o prefeito de 
Borborema, Virgílio do Amaral, 
acompanhado de seu vice, An-
tônio Carlos, entregou ao secre-
tário Valverde solicitação para 
inclusão do município no rol dos 

que serão contemplados com a 
nova denominação de Município 
de Interesse Turístico.

Além do pedido, também foi 
entregue projeto de moderni-
zação da infraestrutura turísti-
ca da praia fluvial José da Silva 
Corrêa “Juqueta”. O local, loca-
lizado às margens do rio Tietê, 
é banhado por águas cristali-
nas e deverá receber melhorias 
como a construção de novos 
quiosques, posto de informa-
ção ao turista, playground, nova 
iluminação, rampa para embar-
cações, academia ao ar livre e 
campo de futebol com arqui-
bancada. ■

BORBOREMA

Município Turístico

O presidente do Sindi-
cato dos Urbanitários 
da Baixada Santista, 

Marcos Sérgio Duarte, foi re-
cebido pelo secretário de Tu-
rismo do Estado, Cláudio Val-
verde, e demonstrou interesse 
em participar do pregão para 
incluir a Colônia de Férias Mi-
nistro João Cleófas, em Cara-
guatatuba, no Programa Me-

lhor Viagem SP 
– a iniciativa tem 
p r o p o r c i o n a d o 
viagens para pes-
soas da Terceira 
Idade, em todo o 
Estado.

A colônia de fé-
rias tem 84 apar-
tamentos e está 

localizada em área estratégica 
da orla de Caraguatatuba. O 
espaço serve os sindicatos dos 
trabalhadores das áreas de 
energia elétrica (SIT); telefo-
nia (Sintetel); das empresas de 
fornecimento de gás (Sindga-
sista) e dos urbanitários, que 
atuam nas empresas presta-
doras de serviços públicos, 
como Sabesp e Eletropaulo. ■

CARAGUATATUBA

Colônia de Férias

4,7 milhões; em 2012, R$ 5,3 
milhões e, esse ano, o investi-
mento soma R$ 5,6 milhões. ■

Promover o turismo dos 
destinos paulistas. Foi 
com esta missão que 

a Secretaria de Turismo parti-
cipou do 19º Workshop CVC. Na 
ocasião, o público recebeu in-
formações sobre os 22 circuitos 
paulistas presentes no estande 
da Secretaria de Turismo do Es-
tado de São Paulo. 

Sob o o tema “Juntos po-
demos mais”, o 19º Workshop 

& Trade Show 
CVC ocorreu no 
final de feverei-
ro, no Pavilhão 
de Exposições 
do Expo Center 
Norte, em São 
Paulo. A opera-
dora de viagens 
idealizadora es-
tima que rece-
beu cerca de 12 
mil agentes de 
viagens. O en-

contro contou com aproximada-
mente 500 estandes, apresen-
tando 600 marcas diferentes. 
Contando com representações 
de 28 países, a feira teve parti-
cipação de nove companhias aé-
reas, 13 locadoras de veículos, 
quatro parques temáticos, 24 
empresas de turismo receptivo, 
26 secretarias de turismo brasi-
leiras e 13 secretarias interna-
cionais. ■

WORKSHOP

Turismo Paulista




