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• Ex-viciado em crack, prefeito conta como venceu o vício

• Royalties: CNM e municipalistas não abandonam a luta

• Usina aeólica vai ajudar desenvolvimento de baianos
Nesta edição:
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Elaborado em parceria entre a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) e o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o 

Manual de Desenvolvimento dos Municípios já tem 

data para ser lançado: dia 31 de janeiro. A cerimônia 

terá início às 14h, na sede do Sebrae, em Brasília.

A cartilha encerra a 1a etapa do Convênio assinado 

entre as entidades durante a XIII Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios, em maio de 2010. As ações 

fazem parte do programa de implantação da Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa nos Municípios.

A 2a etapa do convênio tem início logo após o 

lançamento da cartilha, e trabalhará na capacitação dos técnicos municipais 

sobre a Lei Geral; a 3a será a etapa do projeto em que os gestores públicos 

serão habilitados para a realização de compras públicas; na 4a, 

e última etapa, será trabalhada a identificação dos casos de 

sucesso ao longo dos trabalhos anteriores, prevendo a troca 

de experiências louváveis entre os Municípios.

A cartilha –  O Manual de Desenvolvimento dos Mu-

nicípios frisa a importância da implantação de micro e 

pequenas empresas para a economia do Município. Se-

gundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a implan-

tação dessas empresas gera emprego e renda para 

a população, além de promover a inclusão social.

A cartilha explica aos gestores tudo o que 

precisam saber para a implantação da Lei Geral no Município. Desde 

os papéis a serem desempenhados por cada agente até as estratégias para 

o desenvolvimento dos Municípios.

Parceria 

CNM e Sebrae lançam Manual de 
Desenvolvimento dos Municípios dia 31
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Confira os prazos de adesão a convênios, programas, 
editais e eventos de interesse municipal:Agenda

Agricultura 

•	 Dia 10 de fevereiro, o Sistema de Gestão de Convênios e Contrato de Re-

passe (Sincov) abre o novo sistema de transferências voluntárias de Apoio 

a pequeno e micro agricultor.

Educação 

•	 Os Municípios têm até dia 15 de fevereiro para enviar a prestação de con-

tas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para o Conselho 

de Alimentação Escolar.

•	 As prefeituras precisam ficar atentas, pois acaba no dia 28 de fevereiro o 

prazo para encaminhar a prestação de contas do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) para o Conselho do Fundo de Manu-

tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-

sionais da Educação (Fundeb).

Previdência

•	 A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta os gestores munici-

pais quanto às novas regras de Compensação Previdenciária publicada no 

Diário Oficial (DOU) no dia 5 de janeiro de 2011 na Instrução Normativa 

no 50/2011. 

Finanças 

•	 Os Municípios têm até 31 de janeiro para encaminhar a prestação de con-

tas do Sistema Integrado da Secretaria do Tesouro Nacional (SISTN).

•	 O prazo para o recolhimento do Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep) vai até dia 15 de fevereiro.

•	 Dia 7 de fevereiro acaba o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) dos servidores contratados e da Guia de Recolhi-

mento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) do mês anterior. 

•	 As prefeituras precisam ficar em alerta para a disponibilização ao Poder 

Legislativo dos Balancetes de Receita e Despesa do mês anterior que ter-

mina dia 10 de fevereiro.

•	 Dia 20 é o último dia para o repasse mensal relativo ao duodécimo do Po-

der Legislativo.

•	 Os Municípios têm até dia 25 de fevereiro para encaminhar a Remessa da 

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) à Receita Fede-

ral e para entregar aos servidores a Declaração de Rendimentos pagos no 

ano anterior (DRP). A Confederação Nacional de Municípios (CNM) ainda 

orienta as prefeituras a ficar atentas à inserção, no site do Tribunal de Con-

tas (TCU), dos relatórios definidos na Lei 9.755/1998.
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De 10 a 12 de maio, os gestores municipais brasileiros já têm compromisso 

marcado: a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Considerado o maior 

encontro municipalista da América Latina, o evento recebe anualmente milha-

res de prefeitos e leva ao Executivo e ao Congresso Nacional reivindicações dos 

Municípios brasileiros. O presidente da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), Paulo Ziulkoski, faz o alerta: “A Marcha é uma oportunidade única para 

expormos as principais necessidades dos Municípios. A presença dos prefeitos 

e demais gestores é essencial para dar voz ao encontro”, reforça.

Conhecido também como Marcha dos Prefeitos, o encontro deve reunir es-

te ano, com o apoio das entidades estaduais e microrregionais de Municípios, 

mais de cinco mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secre-

tários municipais. “Sempre que se reúne em Brasília, na Marcha, se consegue 

avançar em algumas questões”, relembra. 

A programação do evento sempre pauta debates e painéis temáticos so-

bre os problemas comuns enfrentados nos Municípios nas áreas de Educação, 

Finanças, Desenvolvimento Social e Urbano, Meio Ambiente, Previdência, 

Agricultura, Cultura e Turismo. 

“Vamos continuar na luta pela construção de um municipalismo que man-

tenha a defesa intransigente dos direitos do cidadão em sua justa demanda por 

Saúde, Educação, Emprego, Cultura, Transporte Público Digno; de uma moradia 

com respeito e dignidade. Enfim, uma comunidade humanizada, voltada para 

a cidadania. São esses os nossos desafios”, ponderou o presidente da CNM.

Um dos temas que voltam à pauta do evento este ano, é a Saúde Pública. 

Sobre o desfecho das reivindicações não atendidas desta essencial deliberação, 

Ziulkoski salienta: “é um processo. Tem de ter persistência e visão”. Ele completa: 

“Tem de ter paciência, conhecimento, convencimento, mobilização e pressão. 

É dessa forma que as reivindicações vão andando”, conclui.

Diante da real situação vivida nos Municípios, Ziulkoski enfatiza a impor-

tância de os gestores saírem de seus Estados e vir a Brasília para o encontro. 

“Vamos mostrar, mais uma vez, a indiscutível importância dos Municípios, uma 

vez que é neles que nascemos, trabalhamos e criamos nossas famílias”, disse. 

Histórico  –  A 1a edição da Marcha foi realizada em 19 de maio de 1998 e 

teve a presença de aproximadamente mil prefeitos. E, ao tentar uma audiência 

com o então presidente da República, foram recebidos pela tropa de choque 

da polícia militar em frente ao Palácio do Planalto.

O movimento ganhou força e, a cada ano, novas conquistas são registradas, 

como: a aprovação do aumento de um ponto percentual do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), em 2007, e a criação do Comitê de Articulação Federativa 

(CAF), em 2003. Além disso, desde 2003, com exceção de 2006, a Presidência 

da República e um considerável número de ministros participam do encontro. 

“Construir um municipalismo que mantenha a defesa intransigente dos 

direitos dos Municípios e do cidadão continua dominando os objetivos da 

mobilização organizada pela Confederação Nacional de Municípios”, atesta o 

presidente da CNM.

Marcha 

Grande encontro municipalista deste ano 
deve ocorrer de 10 a 12 de maio, em Brasília 
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A mobilização nacional pela sanção do projeto dos Royalties, o encer-

ramento do exercício financeiro de 2010 e as expectativas para o novo ano 

trouxeram vários gestores à sede da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM). Eles falaram sobre as conquistas do ano que se passou e das pers-

pectivas para dar continuidade às ações a favor dos Municípios em 2011.

Os prefeitos encerraram 2010 com uma mobilização liderada pela CNM. 

O encontro buscou sensibilizar o então presidente da República, Luiz Inácio 

lula da Silva, para que não vetasse o projeto que faz distribuição justa dos 

Royalties. Mesmo com o manifesto de milhares de prefeitos, no dia 22 de 

dezembro de 2010, Lula vetou o texto.

Ao deixar de sancionar o projeto, Lula frustrou os prefeitos de todo o País 

que tinham esperança de obter mais recursos para a administração dos Mu-

nicípios. Mesmo assim, os prefeitos não vão desistir e prometem prosseguir 

com as ações defendidas pela entidade.

Para 2011, os gestores vão lutar pela derrubada do veto presidencial e 

continuar na defesa pela aprovação da Emenda Constitucional 29 – projeto 

que regulamenta o financiamento da saúde – para que os Municípios te-

nham mais recursos para cuidar da saúde da população. 

Conheça os gestores que visitaram a sede da CNM no final de dezembro 

e no início de janeiro:

Gestão Municipal  

Gestores reafirmam compromisso
de lutar pelos Municípios em 2011

Foto 1 – Prefeito de Brejo (MA), José Faria de Castro

Foto 2 – Prefeito de Escada (PE), Jandelson Gouveia da Silva

Foto 3 – Prefeito de Frei Paulo (SE), José Arinaldo de Oliveira Filho

Foto 4 – Prefeito de Itapoá (SC), Ervino Sperandio

Foto 5 – Prefeito de São José da Lagoa Tapada (PB), Evilásio Formiga

Foto 6 – Prefeito de Tarumã (SP), Jairo da Costa e Silva
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Coruripe (AL), Ipojuca (PE) e Rio Largo (AL), Mu-

nicípios do Nordeste, não são capitais e estão entre 

os dez primeiros colocados na geração de empregos 

em setembro de 2010. Fatores como o início da safra 

da cana-de-açúcar, a demanda de mão de obra na 

construção civil, na indústria e no turismo impul-

sionaram as contratações com carteiras assinadas 

nos três Municípios.

Coruripe –  Mais de seis mil pessoas ingressaram 

no mercado de trabalho em Coruripe (AL). Segundo 

o prefeito, Marx Beltrão Lima, a maioria das pessoas 

foi contratada para trabalhar em usinas de cana-de-

-açúcar. “O setor sucroalcooleiro é a nossa principal 

fonte de economia, aqui temos três usinas. Quando 

chega esse período, há muitas contratações nessa área por conta do início da 

moagem da cana”, disse Beltrão. 

O aumento dos empregos em Coruripe (AL) também foi estimulado pela 

construção de dois grandes hotéis e pela previsão da instalação de um estalei-

ro, anunciada em 2009, que atraiu vários investidores para o Município, o que 

gerou inúmeros empregos. 

Rio Largo –  Em Rio Largo (AL), mais de três mil pessoas tiveram suas 

carteiras de trabalho assinadas. Apesar de a produção de cana-de-açúcar ge-

rar muitos empregos nesse período do ano, foi a construção civil a responsável 

pela maioria das contratações. 

Segundo o prefeito Antônio Lins, Rio Largo foi um dos Municípios afetados 

pelas enchentes ocorridas em Alagoas, em junho de 

2010. “As fortes chuvas destruíram o prédio da pre-

feitura, três secretarias, 1.266 casas, cinco escolas, 

três unidades de saúde, estradas e pontes. Tivemos 

de fazer contratações emergenciais para reconstruir-

mos nossa cidade”, afirma Lins.  

Ipojuca –  Região com 75 mil habitantes, Ipo-

juca (PE) abriga dois dos principais polos de desen-

volvimento de Pernambuco: o Complexo Industrial 

Portuário de Suape e o Polo de Turismo representado 

pela Praia de Porto de Galinhas. No Complexo, estão 

reunidas mais de 90 indústrias que empregam mais 

de três mil ipojucanos e gera muitos empregos para 

os moradores das regiões vizinhas.

O Município contratou 5.523 pessoas em setembro de 2010. O setor su-

croalcooleiro e o Turismo, segundo o prefeito Pedro Serafim, foram aliados no 

aumento das contratações. “O período da moagem da cana-de-açúcar, que 

vai de setembro a março, coincide com a alta temporada do verão, quando o 

Município emprega mais gente”, afirma Serafim.

O Turismo aquece a economia de Ipojuca (PE) na alta temporada do verão. 

Para o período, o Município já tem mais de cem mil pacotes de turismo vendidos. 

“Isso é ótimo, pois há muitas contratações em diversas áreas. Além de dar em-

pregos à nossa população, gera contratações para Municípios próximos. É o caso 

de Nossa Senhora do Ó (PE), que tem 15 mil habitantes e nos fornece boa parte 

da mão de obra para o polo de Turismo de Porto de Galinhas”, disse o prefeito.

Desenvolvimento Local 

Municípios do Nordeste estão entre os
dez que geraram mais empregos
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Com a divulgação da Pesquisa Sobre a Situação do Crack nos Municípios 

Brasileiros, no início de dezembro de 2010, diversos gestores entraram em 

contato com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) para relatar os 

problemas causados pela droga e as medidas que estão adotando para tentar 

reverter a situação na sociedade local. O estudo da CNM mostrou que o crack 

já está em quase todos os Municípios brasileiros, mas o poder público tem 

despertado para o combate a essa praga que vem atingindo muitas famílias.

O caso de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, chama a atenção não só 

pela implantação do novo órgão criado – a Comunidade Terapêutica Pú-

blica (CTP) Reviver, que será inaugurada no dia 12 de março e representa 

um projeto pioneiro no País – mas também pela história do prefeito Luiz 

Vicente Pires. Ex-viciado em drogas, inclusive em crack, o prefeito conseguiu 

vencer a luta contra o vício, deu a volta por cima e agora prioriza no governo 

dele ações que levam esperança a pessoas que ainda sofrem por causa da 

dependência química.

Hoje, emocionado, Pires conta sua história e se enche de motivação para 

ajudar quem se encontra na mesma situação em que ele esteve durante mais 

de 30 anos de sua vida. De acordo com seus relatos, a maconha foi a primeira 

droga que experimentou, mas dela passou a consumir bebidas fortes, a usar 

cocaína e, aos 30 anos, estava completamente afundado no crack.

Envolvido com drogas desde os 16 anos, histórico policial e arruinado, 

Pires foi em busca de ajuda. Uma possível recuperação começou aos 33 anos, 

Gestão Municipal  

Ex-viciado em crack, prefeito funda 1a Comunidade Terapêutica Pública do país
após muito sofrimento. O prefeito conta que até chegou a ser condenado a 

seis anos de prisão, dos quais cumpriu três anos.  Mas com força de vontade 

e o apoio da família – da esposa e dos quatro filhos – conseguiu vencer o 

processo de reabilitação e ressocialização. Foram nove meses de internação 

em uma comunidade terapêutica envolvido com atividades cotidianas e 

espirituais – conforme ele chama. “O poder público e a espiritualidade me 

ajudaram neste processo”, reconhece. 

Depois de recuperado, o prefeito começou a contar para as pessoas sua 

experiência com as drogas. “Comecei com palestras e reuniões em grupos”, 

conta Pires. E desta pequena iniciativa surgiu um grande representante da 

sociedade, apoiado pela comunidade local. Sem esconder, nem maquiar sua 

história, Pires foi galgando cargos públicos até a sua candidatura a prefei-

to. “Foi muito difícil o processo eleitoral, os adversários políticos usavam o 

caso para colocar dúvida nas pessoas em relação à minha condição de ex-

-viciado”, lembra. 

VIRAdA

De toda a sua trajetória, o prefeito reconhece que a parte mais difícil é 

lidar com o preconceito e a desconfiança das pessoas. Mas em seu caso ele 

teve sorte, pois já era conhecido na cidade e teve o apoio da comunidade 

em geral. “As pessoas acreditaram em minha recuperação e fui um dos can-

didatos mais votados da história do Município”, relata.

Ao ser eleito prefeito, aquilo que era apenas uma pequena iniciativa 

tornou-se uma política pública de recuperação a viciados e desta política 

surgiu a implantação do projeto Comunidade Terapêutica Pública. 

Com pesar, Pires fala da discriminação. “O preconceito das pessoas que 

não acreditam na recuperação e a vergonha que a família passa é a parte 

mais difícil do processo de ressocialização”, desabafa. Ele também constata: 

“Muitas vezes podemos perder um recém-recuperado porque ele encontra 

muita dificuldade de retomar a confiança da sua comunidade”, lamenta. “A 

reinserção social de um ex-dependente químico ainda é muito difícil por 

causa do preconceito”, destaca.
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Gestão Municipal  

Ex-viciado em crack, prefeito funda 1a Comunidade Terapêutica Pública do país
dRogAs E VIoLêncIA 

A ligação entre drogas, violência e crimes também foram relatadas pelo 

prefeito durante a entrevista. “O Mundo das drogas está totalmente ligado 

às mazelas que acontecem. É na dependência química que se inicia a maio-

ria dos crimes e das mortes”, atesta.  Pires fala não apenas por experiência 

própria, mas também pela confirmação obtida por meio de dados do Muni-

cípio e de pesquisa pública.

De acordo com o prefeito gaúcho, a localização de Cachoeirinha é um 

agravante para a entrada das drogas. Situado na região metropolitana do 

Estado, o Município tem 47 km² de extensão territorial e abriga mais de 18 

mil habitantes, a maioria de classe média baixa. O que, de acordo com ele, 

é um indicativo de entrada maior de drogas. 

No entanto, mesmo com as dificuldades administrativas, Pires conta que 

em seis anos, o projeto social de recuperação a viciados já mudou a vida de 

mais de 250 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos 

reabilitados e socializados. “Em 2008, éramos a cidade com maior índice 

de violência da região metropolitana do Rio Grande do Sul e, atualmente, 

mostrou uma pesquisa de 2010, não estamos nem na lista das dez mais 

violentas”, celebra. 

Este resultado ele julga ser apenas reflexo das políticas sociais, princi-

palmente a de recuperação a drogados e de acompanhamento das famílias 

de dependentes químicos. “Estamos atingindo a marca de 23% de pessoas 

recuperadas, das mais de mil famílias encaminhadas”, contabiliza. O pre-

feito salienta: “não podemos esquecer que é um processo e, às vezes, pode 

ser um pouco demorado”. “É ressocializar, empregar e consolidar o grupo de 

ajuda”, Pires dá a receita.

como VoLtAR A tER umA VIdA socIAL 

O prefeito enfatiza que é fundamental inserir essas pessoas no mercado 

de trabalho e, nesse aspecto, dá o exemplo: “Hoje, na minha equipe de tra-

balho, tem quatro ex-usuários de drogas em cargos comissionados e onze 

servidores efetivos, aprovados por meio de concurso”.

Emocionado, Pires fala da expansão do programa de recuperação a 

drogados que deu vida à primeira Comunidade Terapêutica Pública (CTP) do 

Brasil. “Existem várias comunidades terapêuticas, mas grande parte delas 

particulares ou filantrópicas. A primeira mantida com recursos públicos será 

inaugurada no dia 12 de março”, anuncia.

“A expectativa é grande. E eu sei que vou me emocionar [chorar]”, ante-

cipa o prefeito com a voz embargada, por reconhecer o que significa na vida 

real uma oportunidade para se livrar da dependência química. 

A Comunidade Terapêutica Pública (CTP) Reviver é um projeto de recuperação de usuários de drogas desenvolvido em Cachoeirinha (RS) sob a 

administração da prefeitura. O espaço localizado em um recanto verde de 11 hectares do Distrito Industrial terá: telecentro, sala de ensino multisse-

riado e oficinas de padaria, de confeitaria, de plantação de hortifrutigranjeiros e de produção de fraldas geriátricas e pediátricas.  Toda a estrutura foi 

montada com o apoio da sociedade civil e demais segmentos da região. Como: equipamentos para as oficinas e os equipamentos de acessibilidade 

dos banheiros foram obtidos por meio de doações, o que resultou em grande economia de custos ao Município.
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O ano sempre começa com atenção redobrada aos riscos de contágio 

pela dengue em milhares de Municípios. Em 2011, o Ministério da Saúde já 

divulgou um balanço que coloca 16 Estados brasileiros em alerta máximo 

por causa do alto risco de contágio. A Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) orienta os gestores municipais a desenvolver ações de prevenção e 

combate à doença. 

Estão em alerta de risco muito alto: Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Tocantins, Mato Grosso, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Além desses 16 Estados, o risco 

é alto em Roraima, Amapá, Goiás, 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Rondônia, São Paulo e Paraná 

apresentam risco moderado (veja 

mapa completo). 

“As ações de controle devem 

ser desenvolvidas de forma multi-

setorial, ou seja, devem promover 

o envolvimento de diversos setores 

e segmentos”, orienta o presidente 

da CNM, Paulo Ziulkoski. Saúde, 

Educação, Meio Ambiente, Infra-

estrutura, Desenvolvimento Ur-

bano, Defesa Civil, Comunicação, 

Administração, Finanças, Controle 

Social e a sociedade civil devem 

trabalhar em conjunto.

Em relação aos riscos de transmissão da dengue, o foco deve ser as 

campanhas de prevenção e controle. As ações precisam manter a população 

informada e envolvida nas atividades, capacitar os profissionais de Saúde 

para o atendimento aos casos suspeitos, definir as unidades de atendimen-

to e o fluxo do paciente, registrar e investigar casos e manter sob controle a 

infestação por Aedes Aegypti.  

mais ações –  O governo federal também anunciou medidas para conter 

o avanço da dengue. Por orientação da presidente Dilma Rousseff, mais de 

dez ministérios irão trabalhar em conjunto para desenvolver, por exemplo, 

planos de contingência, aumento da oferta de leitos em postos e hospitais, 

orientações de agentes de turismo e fiscalização por profissionais de Saúde. 

O número de casos e óbitos serão monitorados semanalmente em 70 

Municípios, que serão prioridade nas ações de controle. A fiscalização nas 

fronteiras e nas empresas de pneus e reciclagem de materiais, que devem 

evitar o acúmulo de água parada, será reforçada.

Os dados de 2010 são alarmantes e comprovam a preocupação da CNM 

e do governo: um milhão de casos foram registrados e quase 16 mil pessoas 

foram internadas em estado grave. Neste ano, dois pacientes com dengue 

tipo 4, o estágio mais grave da doença, foram diagnosticados. 

Realidade –  O Município de São Miguel (RN) era um dos que apre-

sentavam maior Índice Rápido 

de Infestação por Aedes aegypti 

(Lira) em 2010. A notícia des-

pertou preocupação e trouxe 

uma série de mudanças posi-

tivas, além das atividades que 

já existiam. “Fizemos um muti-

rão de prevenção e controle da 

dengue. Imprimimos mais de 10 

mil panfletos para distribuir à 

população”, diz a secretária de 

Saúde, Márcia Holanda Vidal.

Em parceria com o Ministério 

Público, a prefeitura redigiu uma 

carta em que pede aos cidadãos 

para receber os agentes de Saú-

de em suas casas. O prefeito 

José Galeno Diógenes também 

agendou reuniões com todos os 

segmentos da sociedade. E outra 

novidade: São Miguel possui um Tele Dengue. Se o morador detectar um foco 

da doença em casa, basta telefonar. O agente vai à residência para coletá-la. 

Quatro vezes por ano, cinco caminhões percorrem o Município para reco-

lher entulho e limpar terrenos baldios. As ações trouxeram resultado: o Lira 

de 8,5% em dezembro passou para 1,2% em janeiro deste ano.

 Em Caetanópolis, localizado a 75 quilômetros da capital Belo Horizonte, 

o prefeito Romário Vicente Alves Ferreira convocou uma força-tarefa de 15 

dias e, em parceria com o governo estadual, providenciou a limpeza de quin-

tais e o recolhimento de mais de dois mil pneus velhos e garrafas plásticas.

“A população tem de entender que a dengue é um problema de todos, não 

apenas da prefeitura. Todos devem cuidar da manutenção das residências”, 

afirma Ferreira. Segundo ele, o Município avalia a possibilidade de enviar à 

Saúde  
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Saúde  

dengue coloca mu nicípios em alerta

Câmara de Vereadores uma lei municipal que obrigue os moradores a cumprir 

com essa obrigação. Neste ano, ele explica que o foco de Caetanópolis serão 

as campanhas de prevenção. Serão feitas gincanas nas escolas e campanhas 

de conscientização nas ruas. 

Em Camaragibe, o prefeito José Ribeiro de Lemos informa que o foco 

também será a prevenção porque são as ações mais simples e com menos 

custos. Ele explica o porquê da decisão: “faltam recursos para contratar mais 

agentes, desenvolver outras ações, comprar materiais de combate ao mos-

quito”. Segundo ele, o governo cobra muitas ações dos Municípios, mas não 

indica a fonte de recursos para que elas sejam executadas. 
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Os Municípios do semi-árido 

baiano que sofrem com a seca 

agora vão poder usar o vento para 

o desenvolvimento da região. Iga-

porã, Guanambi e Caetité são os 

Municípios que serão beneficiados 

pela construção de nove usinas 

eólicas em 2011. Essas usinas que 

vão utilizar a força dos ventos para 

gerar energia devem ajudar a gerar 

2.970 empregos diretos e indiretos 

nestes Municípios.

O prefeito José Barreiras de 

Caetité, em entrevista à Agência de 

Notícias da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), disse que a 

expectativa é muito grande, pois 

a construção das Usinas vai gerar 

empregos e renda para a população, 

trazendo melhoria na qualidade de 

vida dos moradores. “Aguardamos outros tipos de investidores e maior de-

senvolvimento da região. O potencial de crescimento do Município é muito 

grande”, argumenta José.

Segundo o governo federal, o setor tem potencial para crescer, e os pro-

jetos contribuirão também para a redução das emissões de gases do efeito 

estufa, resultando na geração de créditos de carbono. 

As Projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam que a 

capacidade instalada das usinas movidas por ventos vai passar dos 930 MW 

que são produzidos atualmente e crescerá 320% ao longo desta década. A 

EPE ainda afirma que quando chove menos no período seco, nos reservató-

rios, é o período em que existe sazonalmente maior vento no Brasil. Então, 

é possível compensar a falta de geração hidráulica com geração eólica. 

Para o prefeito de Igaporã, Newton Francisco Neves, o Município se pre-

para para receber o empreendimento que trará energia limpa. “Sabemos que 

existirão tributos importantes a serem recolhidos para os cofres municipais, 

o empreendimento vai gerar empregos para a população de Igaporã, os 

proprietários rurais do local do parque eólico terão uma remuneração pelo 

uso do solo, enfim, temos muitas expectativas positivas e esperamos que 

elas não sejam frustradas”, afirma.

A ideia é que as termelétricas 

movidas a gás, óleo ou carvão cedam 

cada vez mais espaço às eólicas e 

outras fontes renováveis, bem me-

nos poluentes e que já têm custos 

competitivos. As termelétricas são 

usadas para poupar os níveis dos 

reservatórios de hidrelétricas em 

épocas de pouca chuva. A expan-

são das eólicas, pelo menos nos 

próximos três anos, é garantida 

pela venda de projetos nos leilões 

voltados para o segmento. 

como funciona a energia 

eólica

O princípio da Usina Eólica 

é usar o vento como energia. De 

acordo com o EPE, quando o ar se 

move rapidamente, na forma de vento, essas partículas também se movem 

rapidamente, produzindo energia cinética. No caso de uma turbina eólica, 

as pás da turbina são projetadas para capturar a energia cinética contida no 

vento. O resto é praticamente idêntico ao que ocorre em uma hidrelétrica: 

quando as pás da turbina capturam a energia do vento e começam a se 

mover, elas giram um eixo que une o cubo do rotor a um gerador. O gerador 

transforma essa energia rotacional em eletricidade, transferindo energia 

de um meio para outro.

História
O primeiro registro histórico da utilização da energia eólica para 

bombeamento de água e moagem de grãos através de cata-ventos é 

proveniente da Pérsia, por volta de 200 A.C. Esse tipo de moinho de 

eixo vertical veio a se espalhar pelo mundo islâmico sendo utilizado 

por vários séculos. Acredita-se que antes da invenção dos cata-ventos 

na Pérsia, a China (por volta de 2000 A.C.) e o Império Babilônico (por 

volta 1700 A.C) também utilizavam cata-ventos rústicos para irrigação. 

Energia  
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Energia  

Municípios do semi-árido baiano 
vão contar com usinas eólicas

As pás da turbina são projetadas para capturar a energia 
cinética contida no vento

Os projetos contribuirão para a redução das emissões de 

gases do efeito estufa, resultando em créditos de carbono. 
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Royalties 

Veto não diminui luta em favor da 
distribuição dos royalties

Mesmo diante do apelo de milhares de Municípios e como um dos 

últimos atos de seu governo, o presidente Lula vetou o modelo de divisão 

dos Royalties do Pré-Sal aprovado pelo Congresso Nacional. A notícia 

foi recebida com pesar pelo presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Com o apoio de lideranças estaduais 

e dos prefeitos, a CNM lutou para sensibilizar o presidente da República 

e proporcionar aos brasileiros uma divisão mais justa destes recursos.

Ziulkoski agradeceu o empenho e a união dos gestores municipais. 

No dia 21 de dezembro de 2010, quase dois mil Municípios atenderam 

à convocação da CNM e promoveram ações para reivindicar a sanção 

do projeto. Muitos prefeitos procuraram a imprensa, conversaram com 

a comunidade sobre a proposta e fecharam as portas das prefeituras 

em protesto. A entidade recebeu inúmeras manifestações de apoio 

durante a semana. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de 

23 de dezembro. 

“É lamentável que o presidente da República tenha vetado uma 

proposta que introduzia um pouco de Justiça fiscal na federação brasi-

leira”, afirmou Ziulkoski. Segundo ele, a atual regra de distribuição dos 

Royalties é incompatível com o princípio de equidade que Lula sempre 

defendeu e que, neste caso, abandonou por pressão de alguns gover-

nadores. “Vamos continuar nossa mobilização, agora pela derrubada 

deste veto”, anunciou Ziulkoski.

Proposta – A proposta do governo prevê que os Royalties sejam 

divididos da seguinte forma: 25% para os Estados produtores, 6% para 

os Municípios produtores, 3% para os Municípios nos quais há embarque 

e desembarque de petróleo, 22% para todos os Estados (pelos critérios 

do Fundo de Participação dos Estados), 22% para todos os Municípios 

(pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios), 19% para 

a União e 3% para um fundo de ações de mitigação dos problemas 

ambientais causados pela exploração.

A luta continua –  Mesmo com o veto, Ziulkoski continua em-

penhado e afirma que a luta por uma distribuição mais igualitária dos 

Royalties, uma riqueza nacional de todos os brasileiros, não vai parar. 

Na nova Legislatura que será iniciada no dia 1º de fevereiro vamos 

– CNM e gestores municipais – retomar ações junto ao Congresso 

Nacional”, antecipa.
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