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Comemoração da 
FECACESP 2015. 

A Polêmica PEC 241

O Governo Federal 
lançou o Proposta 
de Emenda 
Constitucional 241 
visando controlar 
os gastos públicos e 
consequentemente 
equilibrar as contas 
públicas, isso em 
todos os setores 
das esferas federal, 
estadual e municipal.
Página 02.

ELEIÇÕES 2012 e 2016

Licitação - Pregão
O que é?

Traga sua empresa para expandir seus negócios
Página 02.

Vereador eleito Paulo 
Marrom visita 
a Acaapesp

Quero agradecer a Deus e minha família que no 
decorrer desses anos confi aram no meu trabalho 
político. Veja a matéria completa na página 04.

Como presidente 
da Acaapesp na cidade 
de Santa Rita do Passa 
Quatro e região metro-

politana de Ribeirão 
Preto, temos como obje-
tivo, orientar, incentivar 
os assessores e articula-
dores políticos de nossa 
cidade e região afi m de 

melhorar e dar digni-
dade ao nosso trabalho 
e conscientizar o povo 
que sem assessor não 

existe parlamentar.
Página 03.

Dentro das responsabilidades e compromissos 
como parlamentar e vereador do município de São 
Roque, com mandado de 2013 a 2016, fala das suas, 
ações, projetos de lei, ofícios, indicações e requeri-
mentos. Veja a matéria completa na página 02.

Vereador mestre 
Kalunga presta conta 

de seu mandato
O que aconteceu de novo pós manifesto por 

mais representatividade política das mulheres!

Diretor esporte e lazer Geraldo presidente nacional Alan 
Montoro,presidente regional Moisés Costa diretor assuntos religiosos 

Jurandir Braz Filho e o vice presidente regional Marcos Reis

ACAAPESP de Santa 
Rita do Passa Quatro

Página 06



Jornal A Voz do Assessor PolíticoPágina 2 Outubro - 2016

Presidente
Palavra do

Meus amigos e irmãos 
Acaapespianos, é com 
grata satisfação que che-
gamos mais uma vez ao 
término de um período 
eleitoral, pela primeira 
vez na história, não have-
rá 2º Turno em São Paulo, 
que é a maior e importan-
te cidade do Brasil. Mui-
tas mudanças acorreram 
no quadro político, mu-
danças essas que estão 
gerando ESPERANÇA 
para todos nós. Passamos 
nesta atual conjuntura po-
lítica, uma das maiores 
crises políticas da histó-
ria de nosso país, tendo 
mais um presidente da 
República impedido de 
terminar seu mandato. A 
maior associação de clas-
se da política Brasileira, a 
Acaapesp, acredita sim, 
que nós Acaapespianos 
e Brasileiros que somos, 
sairemos desse abismo 
político, alcançaremos 
novos tempos, dias me-
lhores, um país melhor 
para nossas futuras gera-
ções. A Acaapesp sabe da 
sua importante posição na 
política Brasileira, como 
coluna forte de sustenta-
ção dos poderes políticos, 
já estamos trabalhando 
no crescimento de nosso 
país. Que Deus abençoe 
todos nossos parlamenta-
res do Brasil, que no dia 1º 
de janeiro tomaram posse 
para um novo mandato.

Presidente:                                 
Alan Montoro

Jornalistas:
jornalilsta Responsável
Sérgio Osicran
MTB:0053818

Renato Del Moura
MTB:0069084-SP

Adenilson Correia kalunga
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Secretária:
Renata  Maesso

Dpto. Comercial:
Silvio Cesar

Editora Chefe:
Camila Gonzalez

Diagramação:
Design Essencial

Diretor de Marketing:
Wilson Neves

Corpo Jurídico
Diretor Jurídico:
Dr.Daniel Gonçalves
OAB/SP

Este jornal Circula nas Camaras Munici-
pais, Assembléias Legislativas, Prefeitu-
ras e secretarias do Estado de Sao Paulo 
e Municípios.

Uma Associação que traz 
no Mundo Político uma novi-
dade que agrega pessoas vo-
luntárias e com objetivos dife-
renciados. Pessoas que tem o 
Poder coletivo e que busca em 
suas comunidades melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
sejam elas, Poder Público, Se-
gundo ou Terceiro Setor.

A ACAAPESP foi criada 
com o objetivo de reconhecer, 
valorizar e apoiar os consulto-
res, assessores e articuladores 
políticos de nosso Estado de 
São Paulo, dando o respaldo 
necessário para ele possam 
exercer suas funções com efi -
ciência e lutar pelo reconhe-
cimento da classe, bem como 

por seus direitos.
A ACCAPESP tem o ob-

jetivo de atender a população 
através da integração social 
em projetos voltados à edu-
cação, saúde, esporte, meio 
ambiente, por diversas cam-
panhas de integração com 
a sociedade e no acesso dos 
eleitores aos políticos eleitos e 
políticos não eleitos.

O forte da ACAAPESP 
são os Assessores Políticos, 
mas, apoia o Empresariado 
brasileiro e outras Entidades 
que tem em seus quadros so-
ciais trabalhadores formais e 
não formais. Apoia prefeitos 
e vereadores numa boa parte 
dos 645 Municípios do Estado 

de São Paulo e uma parte do 
Brasil a começar pela nossa 
querida Bahia aonde se es-
tende naquele Estado a ACA-
APEBA, uma conquista dos 
Assessores Políticos daquele 
honroso Estado. Em breve a 
ACAAPESP busca seu cres-
cimento no Brasil e no Exte-
rior. 

A ACAAPESP tem como 
objetivo reconhecer, valorizar 
e apoiar os consultores, asses-
sores e articuladores políti-
cos do Estado de São Paulo, 
dando o respaldo necessário 
e lutar pelo reconhecimento 
da classe, bem como por seus 
direitos. 

Os ACAAPESPIANOS 

têm um sentimento de agrade-
cimento ao Jornalista Sérgio 
Osicran que foi o fundador, 
idealizador e ex-presidente 
da ACAAPESP. E hoje con-
ta com o apoio irrestrito do 
Presidente Nacional da ACA-
APESP o Senhor. Alan Mon-
toro que tem em mente que o 
Brasil necessita de políticos 
que tenham a ética, os valores 
morais e cristãos como Ban-
deira política, e que o Brasil 
precisa resgatar esses valores 
para que o país consiga seguir 
num caminho de uma socie-
dade mais justa e igualitária.

Por:

Roque Fernandes

A ACAAPESP 
Associação dos Consultores, Assessores e 

Articuladores Políticos do Estado de São Paulo

End: Rua Refi naria Mataripe,428 - Vila Antonieta - SP -  Cep:03477-010
www.acaapesp.org

Em 2001, um grupo de 
amigos, liderado por Sergio 
Osicran, resolveu reunir-se 
em uma churrascaria da Zona 
Leste, e convidar comercian-
tes, autoridades políticas, mi-
litares e civis com o intuito de 
aproximá-las da população 
carente da região.

A ideia surgiu quando 
percebeu a difi culdade que a 
população mais carente tinha 
de se aproximar das autori-
dades, municipais, estaduais, 
federais, policiais, etc., sem-

pre que necessitavam solici-
tar o auxílio na solução dos 
problemas que enfrentavam.

Sergio Osicran percebeu 
que esses eventos aproxima-
vam a população das autori-
dades e passou a contar com 
o apoio das pessoas da so-
ciedade em geral, tais como: 
comerciantes, Rotary Club, 
Maçonaria, Lions Club e de-
mais autoridades de Estado 
de Sao Paulo.

Em princípio esse evento 
começou reunindo cerca de 

120 (cento e vinte) pessoas, 
vindo, esse contingente au-
mentando ano a ano e, hoje 
no decimo ano de sua cele-
bração, já conta, aproxima-
damente, com a participação 
de 2000 (duas mil) pessoas.

Todos os anos a comissão 
organizadora do evento pres-
ta homenagem os policiais 
que se destacaram em seu 
trabalho, no decorrer do ano.

Esse evento realiza-se 
todos os anos na primeira 
segunda-feira do mês de de-
zembro, na casa de eventos 
Golden House, na Zona Les-
te.

Neste ano, o evento será 
no dia 05 de dezembro de 
2016. Entre em contato e 
confi rme sua presença com 
a secretária Renata Maesso – 
contato@acaapesp.org

15º Aniversário da FECACESP

Homenageados de 2015 recebem o título de Amigo 
e Colaborador do Estado de Sao Paulo       

Alan Montoro
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Como presidente da Aca-
apesp na cidade de Santa 
Rita do Passa Quatro e re-
gião metropolitana de Ri-
beirão Preto, temos como 
objetivo, orientar, incentivar 
os assessores e articuladores 
políticos de nossa cidade e 
região afi m de melhorar e 
dar dignidade ao nosso tra-
balho e conscientizar o povo 
que sem assessor não existe 
parlamentar.

Até o profeta Oséias já 
tinha previsto a falta de co-
nhecimento humano que vi-
ria, pois, o mesmo citou em 
seu livro: Oséias 4:6 “Eis 
que o meu povo está sendo 
arruinado porque lhe falta 
conhecimento”. 

Portanto cabe a nós orien-
ta-los e prepara lós para in-
termediar as necessidades 
do povo menos favorecidos.

A política não é fácil, pois 
existe regras a serem respei-
tadas, e condutas a ser segui-
das como a da educação, da 

moral e do civismo sempre 
com muita ética, pois nunca 
podemos deixar que nossos 
interesses pessoais venham 
sobrepor aos interesses co-
letivos.

Nós da Acaapesp: asses-
sores e articuladores preci-
samos estar atentos as ne-
cessidades tanto dos nossos 
representantes ou dos nos-
sos representados, temos 
que ser o ponto de equilí-
brio!

Eu Moises Costa presi-
dente municipal e regional, 
junto com meu vice Mar-
cos Reis, juntamente com 
minha diretora Acaapesp 
Mulher Dra: Rogéria de 
Souza Borrer, Diretor para 
assuntos Educacionais Gey-
son Zurlo, Diretor esportivo 
Geraldo Rodrigues, Diretor 
para assuntos religiosos Pr: 
Jurandir Brás Filho, Diretor 
relações públicas Paulo Ca-
milo, temos muito trabalho 
pela frente, mas com certeza 

que o alvo será alcançado.
Ser Acaapespiano é mui-

to mais que ser apenas parti-
cipante de uma associação, 
é fazer parte de uma família 
onde se prega e vive o amor 
ao próximo e chama para si 
a responsabilidade de quem 
quer viver um melhor ama-
nhã.

Vem, vamos embora, 
Que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora

Não espera acontecer!!!!
Hoje posso dizer, não 

sou apenas Moises Costa, 
mas também sou, Montoro, 
Osicran, Gonzáles, Valoto, 
Sukita e muitos outros ir-
mãos que muito me orgulha 
em ser participante dessa 
grande família Acaapesp.

Santa Rita do Passa Qua-
tro é um dos mais belos mu-
nicípios do estado, com seu 
clima seco ventoso e saudá-
vel e com as quatro estações 
bem defi nidas e atrativos de 
janeiro a dezembro.

ACAAPESP de Santa 
Rita do Passa Quatro
Região metropolitana de Ribeirão Preto.

Vice Marcos Reis com presidente Nacional Alan Montoro E Sukita 
presidente mulher estadual e Moisés Costa presidente regional

Diretor esporte e lazer Geraldo presidente nacional 
Alan Montoro,presidente regional Moisés Costa 
diretor assuntos religiosos Jurandir Braz Filho e 
o vice presidente regional Marcos Reis

Presidente moises,com Edson 
Aparecido e seu vice Marcos Reis 

em um café da manhã da Acaapesp

O trabalho voluntário, 
além de ter importância so-
cial, proporciona bem-estar 
e alegria a quem o realiza, ao 
mesmo tempo em que eleva 
a autoestima, melhora a an-
siedade e pode até mesmo 
prevenir doenças como a de-
pressão.

Em um mundo onde cada 
vez mais vale a regra do “cada 
um por si, Deus por todos”, 
pode parecer estranho, mas 
ainda existem sim aqueles 
que conseguem fazer a dife-
rença por livre e espontânea 
vontade e sem esperar nada 
em troca.

As vezes somos enxerga-
dos até com certo desprezo 
por aqueles que são sementes 
ruim que só procuram Gla-

mour. Te dá um pouco de ma-
goa, mas logo passa afi nal a 
gente reza por essas almas. O 
importante de tudo é a rique-
za espiritual. Quando você 
está no poder ou disputando 
ele seu telefone não para de 
tocar, mas ao fi ndar a dispu-
ta você nota o afastamento.  
Mas isso bom afi nal só assim 
separamos o joio do trigo. E 
do seu lado fi que quem é do 
bem. Tenho imensa Gratidão 
ao Meu Mestre Sérgio Osi-
cram e ao meu Presidente 
Alan Montoro, por permitir 
fazer parte desta família.

             José Pedro 
Pres ACAAPESP Sudo-

este 
  IAB Instituto Apoio Bra-

sil

Importância 
Social

José Pedro, Pres ACAAPESP Sudoeste .



Jornal A Voz do Assessor PolíticoPágina 4 Outubro - 2016

Dentro das responsabili-
dades e compromissos como 
parlamentar e vereador do 
município de São Roque, 
com mandado de 2013 a 
2016, fala das suas, ações, 
projetos de lei, ofícios, indi-
cações e requerimentos que 
são muitos.

Venho aqui agradecer a 
todos os eleitores que confi a-
ram em minha pessoa durante 
meu mandato especialmente 
a Deus, aos meus amigos aca-
apespianos Alan Montoro, 

Sérgio Osicran, Camila Gon-
záles e toda minha família. E 
dizer que sinto - me com de-
ver comprido sendo com uma 
media de dez mil ofícios, seis 
mil indicações, de uma repre-
sentação junto ao povo e vá-
rios projetos como:

Projeto de lei municipal 
humanização da saúde 

Projeto de lei dia munici-
pal da saúde do homem

Projeto de lei dia munici-
pal do fi sioterapeuta

Projeto de lei dia munici-
pal do agente de saúde 

Projeto de lei dia munici-
pal do técnico e auxiliar de 
enfermagem

Projeto de lei setembro 
verde

Projeto de lei dia munici-
pal do assessor

Projeto de lei dia munici-
pal do gari

Projeto de lei dia munici-
pal da domestica

 Projeto de lei da semana 
municipal em combate ao 
uso de álcool e drogas

 Projeto de lei dia munici-
pal de educação de transito 

Projeto de lei de denomi-
nação de dois bairros Bosque 
do Sol e Jardim do Sol

Dentre outros projetos 
como conquista e benefícios 
de uma lotérica no Distrito 
de Maylasky, Correio comu-
nitário, Estádio Benedito de 
Jesus Albuquerque o famoso 
“pé de vento”, construção da 
quadra poliesportiva da Es-
cola Estadual do Distrito de 
Maylasky enfi m várias outras 
conquistas e encerro dizendo 
que nosso trabalho continua, 
gratidão a todos.

Vereador do povo mestre Kalunga 
fala da sua experiência e presta 
conta de seu mandato

Paulo Marrom faz seu agradecimento 
ao povo do Município de Mairinque-SP.

Vereador Kalunga, agradece a população do Município de São Roque - SP

Licitação - Pregão
O que é?

O pregão é uma modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços comuns em que a disputa pelo forneci-
mento é feita em sessão pública ou eletrônica, por meio 
de propostas e lances, para classifi cação e habilitação do 
licitante com a proposta de menor preço.

Quem pode licitar? Qualquer empresa pode participar 
de uma licitação, incluindo as micro e pequenas empresas 
(MPEs).

No entanto, vários parâmetros são exigidos a cada lici-
tação. Um dos principais é que o pretendente deve estar em 
dia com os seus impostos.

Traga sua empresa para expandir seus negócios

Gabrielle Melo
multinegociosgs@gmail.com

Quero agradecer a Deus e 
minha família que no decor-
rer desses anos confi aram no 
meu trabalho político. Esta 
confi ança me fortaleceu pra 
dar continuidade em meus 
trabalhos sociais.

Tenho a mimha gratidão 
aos Acaapespianos, ao Depu-

tado Estadual Marcio Camar-
go e Deputada Federal Bruna 
Furlan, que me trouxeram 
conhecimentos para que me 
tornasse vereador eleito no 
município de Mairinque. 

Serei sim o vereador da fa-
mília; pois fui eleito com seu 
voto e os meus eleitores ser-

rão os assessores especiais de 
meu gabinete, solicitando to-
das as demandas deste muni-
cípio que tanto amo e respeito.

Conte comigo, para toda 
e qualquer situação que de 
mim possa precisar

Paulo Marrom, Vereador 
eleito

Presidente da Acaapesp Alan Montoro, o vereador eleito Paulo Marrom com seu fi lho Luiz Inácio e a esposa Miriam.

Tecnologia ao 
alcance de todos

A Acaapesp apresenta a 
todos os associados o mais 
recente projeto tecnológico 
desenvolvido para a área da 
educação. 

O projeto é conhecido 
como “Discovery Lab” e 
consiste em uma placa paten-
teada pela Smart Tech e vol-
tada para a implementação da 
robótica nas escolas do país 
através da programação dos 
componentes de um robô. 
Neste curso são abordados 
conhecimentos de Progra-
mação, Eletrônica, Robótica 
e Automação.

No dia 13/04 deste mês o 
Jornal Nacional exibiu uma 
reportagem mostrando a im-
portância da robótica para a 
sociedade. Nos EUA o presi-
dente Barack Obama incenti-

va a programação desde cedo 
pois acredita que este seja um 
componente de diferencia-
ção de um país. 

O curso atende alunos do 
terceiro ano do Ensino Fun-
damental I até o terceiro ano 
do Ensino Médio e com um 
custo baixo de implementa-
ção.

Sérgio Augusto Filho diretor 

Tecnológico da Acaapesp



Jornal A Voz do Assessor PolíticoOutubro - 2016 Página 5

RAIO XRAIO X

Tenho participado de um 
grupo de mulheres que tem 
o objetivo de discutir temas 
ligados ao Brasil, e este gru-
po e composto por mulheres 

lideres de vários segmentos 
que tem em comum o objeti-
vo a construção de um Brasil 
melhor. Através do comitê de 
políticas publicas e privadas 

foi possível promover o exer-
cício pleno da cidadania da 
mulher. Este comitê acompa-
nhou as candidatas a verea-
dora do estado de SP e através 
deste acompanhamento foi 
possível obter informações 
muito importantes a respeito 
do engajamento da mulher na 
política.

Haja visto que, nós mulhe-
res somos, 52,3% da popula-
ção brasileira de eleitoras. 

Mesmo em um ano onde 
as discussões sobre a violên-
cia contra a mulher e a igual-
dade de gêneros ganharam 
grande projeção na mídia, 
não foram capazes de mudar 
os resultados da representati-
vidade feminina na política 
brasileira. Comparando com 
a ultima eleição de 2012, os 
números da eleição do do-
mingo 02/10/2016, aponta 
que as mulheres perderam a 
representatividade entre os 
políticos eleitos.

Em 2012, foram eleitas 
663 mulheres para adminis-
trar cidades, este ano tivemos 
639 prefeitas eleitas no pri-
meiro turno. A representati-
vidade feminina para o cargo 
executivo foi praticamente a 
mesma nas duas eleições. Em 
2012 foram 2.032 candidatas 
a prefeita e neste ano tivemos 
2.039 candidatas.

A falta de recursos, dinhei-
ro, apoio político e tempo na 
TV e um dos principais mo-
tivos, alem da falta de apoio 
dos próprios familiares. 

Segundo o jornal a folha, 
nas capitais, oito prefeitos fo-
ram eleitos no primeiro tur-
no. Entre eles, apenas uma e 
mulher. A maior cidade que 
será governada por uma mu-
lher e Pelotas (RS), onde a 
candidata foi eleita com 60% 
dos votos. Mesmo no melhor 
cenário em que todas que 
estão disputando o segundo 
turno vençam, ainda assim o 
numero de prefeitas chegara 
no Maximo a 648, uma redu-
ção de 2% em relação a 2012.
Curiosidade - Mulheres na 
política no Mundo

O Mais interessante e que 
em 2012 dos 29 partidos po-
líticos apenas 350 candidatas 
estavam concorrendo para as 
55 vagas como vereadoras. 
28 partidos atingiram a cota 
de 30% destinadas para as 
mulheres, apenas 1 partido 
não atingiu a cota de 30% 
destinada as mulheres como 
ordena a Lei n 12.034/2009 

que dispõe que cada partido 
ou coligação preenchera o 
mínimo de 30% e o Maximo 
de 70% para candidaturas de 
cada sexo.

Em 2012, foram 6 can-
didatas eleitas para o cargo 
de vereadora em São Paulo. 
Neste ano foram eleitas 11 
candidatas, quase que dobra 
o numero de vereadoras, mas 
ainda este número represen-
ta 20% dos postos. Há ainda 
muitos problemas enfren-
tados pelas candidatas mu-
lheres, a verba destinada as 
candidatas são menores que 
as verbas destinadas aos can-
didatos homens. Há uma ou-
tra peculiaridade os partidos 
estão preenchendo quotas 
apenas, muitas mulheres não 
sabem nem que são candida-
tas. Isto foi fácil verifi car pois 
na eleição de 2012 houve 13 
candidatas com zero votos. 

Do meu ponto de vista, 
as mulheres precisam estar 
mais comprometidas e enga-
jados com a política, para que 
tenham êxito. A politização e 
fundamental para ambos os 
gêneros. Candidatos homens 
e mulheres precisam estar 
informados e cientes dos pro-
blemas sociais, econômicos 
da sua cidade.

Por
Fabia Daniele

ELEICOES 2012 e 2016
O que aconteceu de novo pós manifesto por 

mais representatividade política das mulheres!

A evolução da mulher dentro da 
sociedade e no mercado de trabalho

Arábia Saudita = 19,5%
México = 50,0%
Brasil = 9,8%
Ruanda = 56,3%
Argentina = 36,0%

O número de mulheres no 
mercado de trabalho mundial 
aumentou em 200 milhões na 
última década. O crescimen-
to foi considerado o mais alto 
da história, mas, ao mesmo 
tempo, as mulheres ocupam 
as funções mais vulneráveis, 
segundo dados são da Orga-
nização Internacional do Tra-
balho (OIT).

No Brasil, as desigualda-
des encontradas pelas mulhe-
res no mercado de trabalho 
ainda são grandes: maior 
desemprego, menos partici-
pação e mais informalidade, 
salariais desiguais, segmen-

tação ocupacional, dupla 
jornada e escassez de políti-
cas que ajudem a conciliar o 
trabalho de reprodução social 
e aquele voltado ao mercado, 
quando as mulheres optam 
por ser mães e trabalhadoras.

A participação feminina 
no mercado de trabalho for-
mal atingiu 43% em 2013, 
um aumento de apenas 1,1 
ponto percentual desde 2009, 
quando o índice era de 41,9%. 
Apesar dos avanços, há mui-
to o que ser feito. É o caso 
da presença feminina em 
postos de comando, ou seja, 
os empregos mais valoriza-

dos, com mais poder e mais 
bem remunerados continuam 
sendo majoritariamente mas-
culinos. Dados do IBGE e 
da Fundação Getúlio Vargas 
apontam que apenas de 6% a 
7% de mulheres chegam aos 
cargos mais altos de direção 
nas empresas. Outro dado 
revelador: nove em cada dez 
trabalhadores domésticos 
são mulheres.

As desigualdades de gê-
nero historicamente têm re-
legado as mulheres a uma 
realidade de inferioridade. 
Mesmo sendo mais da me-
tade da população brasileira, 

com maior nível da escola-
ridade e mais anos de estudo 
que os homens, ainda assim 
recebemos salários menores. 
Na média, as mulheres ga-
nham 30% menos do que os 
homens para exercer a mes-
ma função, de acordo com 
pesquisas.

A ONU preconiza em seu 
estudo “Progresso das Mu-
lheres no Mundo 2015-2016: 
transformar as economias 
para realizar os direitos” que 
trabalho decente deve ser 
“adequadamente remunera-
do, exercido com condições 
de liberdade, igualdade e se-

gurança, capaz de garantir 
uma vida digna para os traba-
lhadores e as trabalhadoras”.

No movimento sindical, a 
participação das mulheres se-
gue os padrões da sociedade. 
Elas estão participando mais 
das direções dos sindicatos e 
da central.

Há muita luta e desafi os 
pela frente, portanto, é pre-
ciso garantir as condições 
necessárias para que, de fato, 
a igualdade de gêneros acon-
teça no mundo do trabalho e 
em todos os espaços de repre-
sentação.
www.redebrasilatual.com.br
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O Governo Federal lan-
çou o Proposta de Emenda 
Constitucional 241 visando 
controlar os gastos públicos e 
consequentemente equilibrar 
as contas públicas, isso em 
todos os setores das esferas 
federal, estadual e municipal.

Os governantes terão li-
mites para os gastos e só po-
derão realizar despesas que 

não ultrapassem os gastos do 
ano anterior corrigido pela 
infl ação. A medida atinge os 
três poderes, executivo legis-
lativo e judiciário.

Deverá haver diminuição 
de verba para os diversos 
setores, destacando áreas da 
educação e saúde, entende 
o governo que a PEC sendo 
aprovada devolverá a con-

fi ança e a credibilidade do 
Brasil junto ao mercado In-
ternacional.

Outro ponto importante é 
o reajuste do salário mínimo 
que passará a ser corrigido 
de acordo com a infl ação, 
sendo expressa a perda do 
poder aquisitivo do assalaria-
do. Ressaltamos que haverá 
uma paralisação dos concur-

sos públicos e contratação de 
funcionários  e, obvio que não 
haverá reposição nos quadros 
funcionais.

Outras reformas virão, 
tais como da Previdência e 
Trabalhista as quais elevarão,  
tempo de contribuição e ida-
de para a aposentadoria.

Tudo isso é consequência 
da situação caótica da eco-
nomia brasileira em face a 
corrupção avassaladora que 
assolou a máquina pública 
conforme verifi camos nas 
apurações criminais noticia-
das amplamente em todos os 
nossos veículos de comuni-
cações e quem vai pagar todo 
esse rombo fi nanceiro será 
mais uma vez o povo brasi-
leiro.

Como o Governo Federal 
tem maioria na Câmara dos 
Deputados e no Senado Fe-
dera é notório que essa PEC 
será aprovada marcando as-
sim mais um ônus para a po-
pulação.  Como estamos em 

um Estado democrático só 
existe uma maneira de mu-
darmos essa situação, ou seja, 
através da soberania do voto 
popular, instrumento único 
da igualdade que o cidadão 
tem para manifestar-se.

Por:
Prof: Renato Del Moura

Possui graduação em 
direito pela faculdade Bras 
Cubas de Mogi das Cruzes 
(1986). Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase 
em Teoria do Direito, Téc-
nico em Administração de 
Empresas, Pós Graduado 
em Direito Constitucional 
e Direito Processual Cons-
titucional, pela Escola de 
Direito do Brasil - Funda-
ção Escola do Comércio 
Armando Alvares Pentea-
do - Fecap.

Palestrante no temas: 
Direito Constitucional; 
Cidadania e Direitos Hu-
manos e Drogas e seu Uso 
Indevido.

A Polêmica PEC 241

O Brasil é o quarto país do 
mundo em número de aciden-
tes fatais no trabalho. O dado 
foi confi rmado recentemente 
pelo coordenador de Saúde 
do Trabalhador do Ministé-
rio da Saúde, Jorge Mesqui-
ta, segundo ele, as principais 
causas são a banalização das 
ocorrências e a falta de políti-
ca de prevenção.

De acordo com dados da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), ocorrem 
anualmente 270 milhões de 
acidentes de trabalho em todo 
o mundo. Aproximadamente 
2,2 milhões deles resultam 
em mortes.

Segundo o estudo da OIT 
realizado em 2012, confi rma 
que o Brasil ocupa hoje o 4º 
lugar no mundo em relação 
ao número de mortes, com 
2.503 óbitos. O país perde 
apenas para China (14.924), 
Estados Unidos (5.764) e 
Rússia (3.090).

Cerca de 700 mil casos 
de acidentes de trabalho são 
registrados em média no Bra-
sil todos os anos, sem contar 
os casos não notifi cados ofi -
cialmente, de acordo com o 

Ministério da Previdência. 
O País gasta cerca de R$ 70 
bilhões nesse tipo de acidente 
anualmente. Entre as causas 
desses acidentes estão ma-
quinário velho e desprotegi-
do, tecnologia ultrapassada, 
mobiliário inadequado, ritmo 
acelerado, assédio moral, co-
brança exagerada de maior 
produtividade, entre outros.

Entendemos cada vez 
mais, como sendo de vital 
importância a fi gura do En-
genheiro de Segurança do 
Trabalho nas empresas, ele é 
o profi ssional que visa à pro-
teção do trabalhador em todas 
as instâncias de sua atuação 
dentro de uma organização. É 
ele quem analisa o ambiente 
de trabalho, segundo as con-
dições de higiene, segurança 
e verifi ca se as normas do 
Ministério do Trabalho estão 
sendo cumpridas, para que o 
trabalhador não seja explora-
do por alguns maus emprega-
dores.

O profi ssional de Segu-
rança do Trabalho tem uma 
área de atuação bastante am-
pla. Profi ssionais de qualquer 
uma das áreas da Engenharia 

ou Arquitetura que estiverem 
buscando novos caminhos 
profi ssionais, deveriam pen-
sar seriamente na possibilida-
de de fazerem o curso de Pós 
graduação em Eng. de Segu-
rança, visto que ele atua em 
todas as esferas da sociedade 
onde houver trabalhadores. 
Possíveis áreas de atuação: 
Industria, Comércio, hospi-
tais, laboratórios, fábricas, 
escritórios, instituições fi nan-
ceiras, construção civil, ho-
téis, área rural, em empresas 
agroindustriais, dentre ou-
tros. Lembrando que O curso 
e o profi ssional de seguran-
ça, visam atender a uma das 
maiores demandas do merca-
do no país, que é a construção 
civil :Copa , Olimpíadas, Pré 
–sal,  Infra estrutura como 
estradas, redes hoteleiras, co-
mercio, etc...

O setor de segurança e 
saúde para as empresas tor-
nou-se multidisciplinar e 
busca incessantemente pre-
venir os riscos ocupacionais. 
Esta é a forma mais efi cien-
te de promover e preservar a 
saúde e a integridade física 
dos trabalhadores. Nesse as-

pecto se destaca os profi ssio-
nais da área, composto entre 
outros pelo Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

Qualquer empresa que 
queira realmente melho-
rar a qualidade de vida dos 
seus colaboradores e conse-
quentemente melhorar a sua 
produtividade e imagem no 
mercado, deve estar dispos-
ta, entre outras coisas, a ter 
em sua equipe, a fi gura do 
profi ssional da Segurança 
do Trabalho, lembrando que 
a maneira mais efi caz de im-

pedir o acidente é conhecer e 
controlar os riscos. Isso se faz 
com uma política de seguran-
ça e saúde dos trabalhadores 
que tenha por base a ação de 
profi ssionais especializados.

Por:
Ricardo Wagner A. 

Martins – Arquiteto, Eng. 
de Segurança, Consultor 
e Coaching, é Coordena-
dor do curso de Pós gra-
duação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho do 
SENAC – Unidade Jaba-
quara.

A importância do engenheiro de 
segurança do trabalho nas organizações

Ricardo Wagner A. Martins , Consultor, Coaching e Coordenador do curso de 
Pós graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do SENAC – Unidade 
Jabaquara.
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Princípios fundamentais
A cidade de São Bernardo 

do Campo, possui cerca de 
850 mil habitantes. Destes 
610 mil, são votantes, mas 
apenas 340 mil, foram às ur-
nas em 02 de outubro. Fato 
este que revela um, ligeiro, 
descontentamento com a 
confi guração da política no 
contexto federal, no entanto 
o resultado foi direto e cer-
teiro nas eleições municipais. 
A cidade vinha sendo admi-
nistrada por Luís Marinho, 
(PT), por dois mandatos con-
secutivos, desde 2008. Como 
substituto o prefeito petista 
apresentou Tarcísio Secoli, 
(PT) ex Secretário de Servi-
ços Urbanos do Município, 
pouco conhecido na cidade. 
No rol de concorrentes tinha: 
Orlando Morando (PSDB) 
Deputado Estadual, Alex 
Manente (PPS) Deputado 
Federal, Aldo Santos (PSOL) 
professor aposentado, Toni-
co Vieira (PMDB), ex vere-
ador e Cesar Raya (PSTU), 
professor da rede pública es-

tadual.
Contexto 

sócio-político municipal
O administrador que rece-

ber a cidade em 1 de janeiro 
vai receber uma dívida enor-
me e um conjunto de obras 
inacabadas, nas áreas de mo-
bilidade urbana, que apresen-
ta vários gargalos no sistema 
viário. Tem também a questão 
da obra de coleta de esgoto, 
que hoje mais de 70% dos de-
jetos sólidos são jogados, sem 
tratamento direto na represa 
bilíngues, outra questão im-
portantíssima é a regulariza-
ção fundiária. Além de outras 
demandas, como: défi cit de 
vagas em creches e merenda 
escolar inadequada. Para o 
segundo turno dispam a pre-
feitura os deputados Orlando 
Morando e Alex Manente.

Aspectos da decisão 
de participar do pleito
 O percurso para partici-

par das eleições municipais 
2016, teve terreno fértil no 
âmbito da escola pública es-
tadual, onde leciono acerca 

de 10 anos na cidade de São 
Bernardo do Campo. Nesta 
ocasião, militantes do Parti-
do Socialismo e Liberdade 
(PSOL), se aproximaram de 
mim e disseram que o traba-
lho que eu realizava com jo-
vens na comunidade do Jd. 
Represa, no Ponto de Cultu-
ra, era um diferencial na cida-
de e isso podia ser reconheci-
do a tal ponto que podíamos 
conseguir uma cadeira na Câ-
mara de Vereadores. Diante 
desta proposta em 15/05/16, 
reuni um grupo de lideran-
ças bairro, em assembleia, e 
questionei se eles concorda-
vam que meu nome entrasse 
como postulante ao cargo de 
vereador pelo PSOL?

Construção do roteiro 
de campanha

Frente a decisão positiva, 
passamos, então a organi-
zar o roteiro de campanha. 
A primeira ação foi comuni-
car amigos e parentes, mais 
próximos por meio de visitas 
e pequenas reuniões estraté-
gicas, esse movimento foi 
denominado de “psol de casa 
em casa”. Realizamos ao 
menos 20 reuniões, falamos 
com cerca de 500, pessoas 
nesta primeira etapa. Nossa 
segunda ação foi denomi-
nada: “psol de rua em rua”, 
que consistiu em sairmos de 
rua em rua, dialogando com 
moradores e transeuntes e 
apresentando nossa propos-
ta para o legislativo. Desta 
forma percorremos boa par-
te da cidade, considerando, 
sobretudo, a falta de amparo 
fi nanceiro do partido que não 
forneceu, nem mesmo mate-

rial para a realização da cam-
panha. Todo custo fi cou por 
conta do candidato.

Expectativas elencadas a 
partir do desenvolvimento da 
campanha 

A campanha do candidato 
a vereador Professor Nonato, 
do ponto de vista de mobiliza-
ção de militantes apresentou o 
maior volume, recebeu apoio 
de diversas áreas da adminis-
tração municipal: membros da 
educação, da saúde, da Guar-
da Civil. Além de instituições 
externas a cidade: Associação 
de Consultores, Assessores 
e Articuladores Políticos do 
Estado de São Paulo – ACA-
APESP, que apoiou com carro 
de som, e membros da Ma-
çonaria, que nos apoiou, por 
meio de vídeo publicado na 
internet. Diante do exposto 
construímos um repertório de 
expectativas acerca da possi-
bilidade de sermos eleito.

Apuração dos fatos
Foram cinco meses de tra-

balho, em função da candida-
tura, desde a decisão coletiva, 

realizada em assembleia, no 
mês de maio até as eleições 
em 2 de outubro. Entenda aqui 
esse período como sendo o de 
pré-campanha e campanha, 
propriamente dita. Assim sen-
do, fi ca exposto de forma bem 
sucinta o percurso de um pos-
tulante ao cargo de vereador 
na cidade de São Bernardo 
do Campo, que entrou neste 
desafi o apostando apenas nas 
ideias, desprovido de recursos 
fi nanceiros, materiais e hu-
manos. Ao fi nal conseguimos 
heroicos 489 votos, aos quais 
devo muita gratidão, por acre-
ditarem e apostarem numa 
proposta de trabalho que levou 
para a cidade a ideia e o com-
promisso de instituir um man-
dato popular e democrático. 

Por:

Raimundo Nonato 
da Silva Filho

Professor da rede públi-
ca estadual de São Paulo –

Mestre em Educação e 
Especialista em educação 
inclusiva

Eleições municipais 2016, 
em São Bernardo do Campo: 
percurso de um postulante ao cargo de vereador

Fotos: Aloizio Sousa Fotos: Aloizio Sousa
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O funcionário público inteligente pensa no futuro

O Presidente Nacional 
de Aviação Civil da 
Acaapesp, Cmte 
André Góis apresenta 
o Grupo Itatiaia 
Participações.

Parceria de Sucesso

Sem Assesor Político 
não existe parlamentar


