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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi cria-

da para acabar de vez com os lixões a céu aberto 

em todo o País. A Lei 12.305/2010, sancionada 

em 2 de agosto de 2010, determina que os Mu-

nicípios, independentemente do tamanho e da 

quantidade de habitantes, apresentem um plano 

até o dia 2 de agosto de 2012. Esse planejamento 

deve ser colocado em prática até 2 de agosto de 

2014. Alguns gestores preocupam-se com o curto 

prazo e o custo deste plano, mas a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) traz, nesta edição, 

o exemplo de Tibagi, no Paraná. Após anos de 

muitos problemas, o prefeito “colocou a mão no 

lixo” e não só resolveu a questão do aterro como 

também se tornou exemplo no Estado, fora dele 

e até para outros países.

Em 2005, dois pontos foram colocados pelo 

governo municipal como prioridade: eliminar o 

lixo e gerar renda às famílias que dependiam de-

le para viver. Foi assim que o prefeito, Sinval da 

Silva, procurou a Universidade de Viçosa, em Mi-

nas Gerais, e conheceu o projeto de reciclagem e 

aproveitamento do lixo seco e úmido. A assistência 

social do Município foi envolvida para convencer 

os catadores da necessidade de uma Associação. 

“Mesmo desconfiados, eles entenderam. Então, 

começamos a coletar uma vez por semana o li-

xo reciclável e levar para um barracão. Lá, ele era 

separado e vendido”, conta Sinval.

Aos poucos o trabalho foi ganhando uma di-

mensão maior e, em 2009, foi instituído o Recicla 

Tibagi. Como todas as outras ações municipais, 

o prefeito buscou executá-lo com a ajuda dos Oito 

Objetivos do Milênio, definidos pela Organização 

das Nações Unidas. O Programa obedece a cinco 

deles: Acabar com a Fome e a Miséria; Valorizar 

a mulher; Combater doenças; Qualidade de Vida 

e respeito ao Meio Ambiente; e Todo mundo tra-

balhando pelo desenvolvimento. 

DA iDEiA à prátiCA – De acordo com o pre-

feito de Tibagi, a população tem papel essencial no 

sucesso do Programa. “A conscientização é o ponto 

mais difícil e mais importante. Se a população não 

participasse, isso não funcionaria”, explica Sinval. 

Para isso, a prefeitura fez campanhas. Nas rádios, 

na TV, nas escolas – desde o primeiro ano até o 

Ensino Fundamental –, de casa em casa e nos ca-

minhões do lixo. Assim, a população de mais de 

20 mil habitantes percebeu que deveria separar 

o lixo seco e o úmido. 

Dessa forma, a Associação de Catadores de 

Lixo tinha material para trabalhar. É dever dos 

85 catadores recolher de segunda-feira a sábado 

o lixo nas casas de Tibagi. O seco é vendido para 

reciclagem e os resíduos como restos de alimen-

tos, por exemplo, viram adubo para a plantação 

de flores da Associação. As plantas são comercia-

lizadas até mesmo para a prefeitura. “O que an-

tes juntava urubus e deixava a cidade feia, agora 

serve para enfeitar”, comemora Sinval.

A “indústria do lixo”, como intitula o prefeito, 

cresce a cada ano. Com potencial valorizado, eles 

foram contratados legalmente pela prefeitura para 

os serviços de varreduras das ruas e como garis. 

O serviço custa bem menos para o Município 

e ajuda no sustento de 85 famílias locais. “Eles 

usam uniformes, óculos, máscaras de proteção 

e têm todos os direitos trabalhistas respeitados.”

VAlorizAção – Dar valor aos catadores, 

segundo Sinval, é o segredo do Recicla Tibagi. 

“Todas as cidades têm catadores e eles não são 

valorizados. Nós criamos leis municipais que ga-

rantem a eles um complemento, caso não consi-

gam um salário-mínimo no mês com a venda dos 

resíduos. Nós fiscalizamos a Associação e reco-

lhemos impostos dela.” Atualmente, 85% de tu-

do que é recolhido no Município é reaproveitado. 

Questionado sobre as dificuldades do Progra-

ma, o prefeito garante: “não ocorre de um dia para 

o outro. Acredito que todos os Municípios, mes-

mo com 1 milhão de habitantes, podem implan-

tar esse sistema. É só dividir a cidade em bairros. 

Criar associações regionais, envolver a população. 

É muito mais caro terceirizar. O programa é mais 

simples e mais barato do que imaginam”, defende.

O custo inicial aplicado no Recicla Tibagi foi de 

R$ 200 mil. A manutenção do projeto é de R$ 10 

a 20 mil mensais. Com esse investimento, Tibagi 

cumpre a Lei da Política Nacional de Resíduos Só-

lidos e não corre o risco de responder civil e crimi-

Meio Ambiente 

Cidade paranaense dá um bom exemplo de como eliminar os lixões
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Meio Ambiente 

Cidade paranaense dá um bom exemplo de como eliminar os lixões
nalmente pelos lixões. “O prefeito será responsabilizado, caso não obedeça a 

lei. Não adianta achar que o prazo será adiado. Haverá penalidades e multas, 

além de o gestor não poder concorrer a cargos públicos”, alerta.

DiSSEMiNAção DE boAS iDEiAS – Depois de ganhar prêmios do Mi-

nistério Público e de entidades privadas, por resolver uma questão ambiental 

sem prejudicar a área social, o prefeito Sinval da Silva começou a disseminar 

o Recicla Tibagi para outros Estados. Ele visitou a Paraíba, Minas Gerais, São 

Paulo, Pernambuco e o Distrito Federal – mais especificamente o Congres-

so Nacional. Um encontro com prefeitos do Tocantins está marcado para que 

Sinval explique como conseguiu tanto, com pouco investimento. “Nós não 

esperávamos essa dimensão, mas tenho sempre entusiasmo ao falar deste 

programa e me coloco à disposição de qualquer gestor que queira nos visitar 

e conhecer o Município.”

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente de Tibagi, o projeto con-

ta ainda com o trabalho das Secretarias de Obras – manutenção e atenção 

aos barracões – e de Administração – responsável pela organização. Todas as 

quintas-feiras, os barracões da Associação de Catadores são abertos à visita. 

“Qualquer pessoa pode ver como tudo funciona”, diz. 

oriENtAção – Tibagi é um exemplo de que é possível eliminar o pro-

blema dos lixões em obediência à lei. Por isso, a CNM orienta os prefeitos 

de todo o Brasil que ainda não possuem um plano para buscarem cumprir 

o prazo estabelecido, a fim de evitar penalidades. O planejamento deve ser 

apresentado aos governos estadual e federal. “A falta do plano pode afetar a 

próxima administração. Seria uma má herança aos novos gestores”, ressalta 

o presidente Paulo Ziulkoski. 

Os Municípios que não apresentarem um plano até a data estipulada 

não receberão os recursos para cumprir a segunda determinação com prazo 

para agosto de 2014. A CNM coloca uma equipe de técnicos para esclarecer e 

tirar dúvidas neste processo de elaboração dos planos e na forma de gestão 

de resíduos sólidos. 

Saiba quais são as penas previstas ao gestor público:
•	 lei 9.605/1998 – Crimes Ambientais: sanções penais e adminis-

trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio am-

biente. Detenção de um a três anos e multa ou reclusão de um a 

quatro anos e multa. 

•	 Decreto 6.514/2008 – Infrações Administrativas Ambientais: multa 

de R$ 5 mil a R$ 50 milhões para os Municípios que possuem lixões. 

•	 lei Complementar 135/2010 – Lei da Ficha Limpa: os prefei-

tos que deixarem o mandato no próximo ano e não cumprirem a 

legislação responderão ações civil e criminal e poderão ter os bens 

apreendidos até a conclusão do processo. 

•	 lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa: os gestores 

dos Municípios que não cumprirem as determinações estarão sujei-

tos às restrições para o acesso a recursos federais.

Ch
ris

tia
n 

Ca
m

ar
go



4
junho de 2012

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Uma Usina de Reciclagem de Entulho (URE), 

inaugurada no mês de maio, em Hortolândia 

(SP), receberá resíduos da construção civil de ou-

tros sete Municípios. O investimento total foi de 

R$ 3 milhões. Serão beneficiadas as cidades de 

Sumaré, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara 

d’Oeste, Monte Mor, Capivari e Elias Fausto. Até 

o fim de 2012, devem ser construídos os pontos 

de coletas nestes Municípios.

Com a usina, materiais como tijolos, blocos, 

argamassa, concreto e material cerâmico podem 

ser transformados em areia, pedriscos, pedras 

e brita mais rústica, barateando as construções 

nos Municípios. A capacidade diária será de 350 

toneladas, mas, de início, a URE vai operar com 

80 toneladas. No caso de Hortolândia, 50% da 

matéria reciclada serão utilizados pela prefei-

tura em obras na cidade para a construção de 

calçadas, asfalto e obras municipais.

O projeto faz parte da primeira etapa do 

Programa Sigah (Sistema Integrado de Gestão 

Ambiental de Hortolândia), que também prevê a 

construção de uma usina de processamento dos 

resíduos urbanos, cooperativa de reciclagem e 

usina de processamento de biodiesel e pneus, 

entre outras ações.

O prefeito de Hortolândia, Ângelo Augusto 

Perugini, afirma que a Usina veio em um mo-

mento importante, pois vai gerar economia pa-

ra a prefeitura. “Com a usina, vamos evitar que 

grande parte do entulho da construção civil se-

ja jogado na rua, o que gera uma grande des-

pesa, porque temos de recolher tudo das ruas, 

e, o pior, pode provocar doenças nas pessoas da 

comunidade”, resume o gestor. 

Perugini explica que grande parte das ca-

sas e das construções feitas na criação do Mu-

nicípio, na década de 1980, não foi executada 

dentro das normas. “Muitas casas estão sendo 

demolidas para serem reconstruídas. Nosso Mu-

nicípio está em plena fase de expansão. Por dia, 

são geradas mais de 80 toneladas de entulho.”

O gestor também ressalta as melhorias pa-

ra o meio ambiente. “Estamos tirando toneladas 

de entulho que podem poluir o meio ambiente, 

isso com certeza vai ser positivo para o Municí-

pio”, conclui.

ECoNoMiA –  Para o prefeito de Capiva-

ri (SP), Luís Donisete, a usina vai trazer maior 

economia para a prefeitura na questão do lixo. 

“O lixo de entulho ocupa grande parte de nosso 

lixão e é um problema em muitos bairros, pois 

muitas pessoas jogam em locais proibidos, va-

mos resolver o problema”, confirma. 

Ele finaliza afirmando que o Município ge-

ra muito resíduo sólido e que a usina é a me-

lhor medida para minimizar a poluição causada. 

Segundo Donisete, a partir deste material reci-

clado, é possível fabricar componentes com uma 

economia de até 70% em relação a si-

milares com matéria-prima não recicla-

da. “Se fôssemos adotar uma solução 

individual ficaria muito caro, por isso, 

a importância do consórcio”, explica.

Meio Ambiente  

Usina vai reciclar resíduos da construção civil 
Números mostram assustadores 
índices de desperdício
O brasileiro produz, em média, meia tone-

lada de resíduos de construção civil ao ano. 

De acordo com a Associação Brasileira para 

Reciclagem de Resíduos de Construção Civil 

e Demolição (Abrecon), o Brasil joga fora oi-

to bilhões de reais ao ano porque não recicla 

seus produtos. Para termos ideia, os números 

indicam que 60% do lixo sólido das cidades 

vêm da construção civil e 70% desse total 

poderia ser reutilizado.
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O Plano Nacional de Educação, conhecido pela 

sigla PNE, em discussão no Congresso Nacional, 

pode resultar em um impacto de R$ 26 bilhões 

para os Municípios. O PNE é constituído por 20 

metas para melhorar a Educação no País. A Con-

federação Nacional de Municípios (CNM) apoia 

o Plano, porém ressalta a necessidade de cons-

tar do Projeto de Lei (PL) 8.035/2010 a fonte de 

financiamento para o alcance desses objetivos. 

A meta número um é considerada a mais im-

pactante pela CNM, pois trata da ampliação e da 

manutenção de creches e pré-escolas. Segundo o 

texto do PNE, em 10 anos – tempo de vigência do 

Plano –, os Municípios terão de matricular 50% 

das crianças de 0 a 3 anos em creches. Além dis-

so, 100% dos alunos de 4 e 5 anos devem estar 

nas pré-escolas até 2016. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ressalta 

que a principal preocupação dos gestores não se 

refere apenas à garantia da estrutura física das 

creches, mas também  à contratação de profissio-

nais e à manutenção desses estabelecimentos de 

ensino. Os cálculos da Confederação mostram que, 

apenas para garantir essa ampliação e a educação 

de tempo integral, em 10 anos, deverão ser inves-

tidos R$ 26 bilhões, além da assistência financeira 

do governo federal por meio de programas como 

o ProInfância. A participação da União tem de ser 

aumentada para financiamento da educação bá-

sica, em especial da educação infantil.

Um segundo ponto importante do Plano é a 

meta de número seis. Nela está prevista a Edu-

cação em Tempo Integral. Nos próximos 10 anos, 

50% das escolas públicas devem oferecer a 25% 

dos alunos da educação básica mais de sete horas 

de aulas e atividades extracurriculares. “Garantir 

maior tempo de estudo aos alunos é um salto 

importante, mas isso demanda reorganização da 

gestão escolar, administrativa e financeira do Mu-

nicípio, pois serão necessários mais profissionais 

da educação, que assegurem a oferta do ensino 

integral com qualidade”, lembra Ziulkoski. O custo 

do tempo integral pode chegar a R$ 4,9 bilhões, 

inclusos no cálculo dos R$ 26 bilhões. 

polêmica dos 10%

Dentre as 20 metas, a última delas é a que 

mais levantou polêmicas entre as entidades re-

presentantes dos trabalhadores em Educação, 

organizações não governamentais e governos. 

Isso porque o texto propõe a aplicação anual de, 

nunca menos, 8% do Produto Interno Bruto (PIB) 

no setor de Educação, seja para manter o que exis-

te ou para novos investimentos no setor. O texto 

usa o termo “regime de colaboração”. Em outras 

palavras, esse porcentual deve ser assumido por 

União, Estados e Municípios. 

A polêmica é exatamente em torno desse 

número, pois alguns parlamentares, a pedido de 

organizações e campanhas, querem 10% do PIB 

para Educação. Atualmente, metade disso é apli-

cada no setor: 5% ao ano. 

Na opinião da CNM, os 10% do PIB para a 

educação é uma meta ousada, mas não pode sair 

da conta de quem detém a menor fatia do bolo 

tributário, que são os Municípios. Para o alcance 

dessa meta, espera-se que seja especificada na lei 

a responsabilidade de cada ente da Federação na 

aplicação desse montante, e, claro, que a União, 

maior arrecadadora de impostos no Brasil, possa 

arcar com boa parte desse porcentual. 

A CNM explica aos gestores municipais que 

o PL 8.035/2010 ainda deve ser modificado, pois 

será analisado pelo Senado Federal com a possi-

bilidade de voltar para nova apreciação dos de-

putados. Tudo depende da tramitação do proje-

to, que deve obedecer ao regimento de ambas as 

Casas Legislativas. 

Educação  

Novo plano pode custar
r$ 26 bi para Municípios 
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O agreste brasileiro é conhecido pela quali-

dade de suas frutas, e os Municípios alagoanos 

de Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas e Igaci 

aproveitaram a fama para formar a rota do caju. 

Esses Municípios são responsáveis pela produção 

de cerca de 800 toneladas/ano de castanha para 

fins de exportação e consumo interno.

A importância social do caju no Brasil traduz-se 

pelo número de empregos diretos que gera, dos 

quais 35 mil no campo e 15 mil na indústria, além 

de 250 mil empregos indiretos nos dois segmen-

tos. Segundo dados da Embrapa, o agronegócio 

do caju no mundo movimenta cerca de US$ 2,4 

bilhões por ano. 

A rota também é conhecida por Rota da Fru-

ticultura por incluir, além do caju, o plantio de pi-

nha, manga, cajá e graviola. O circuito agropecuário 

com uma extensão de 18 km de quilômetros tem 

grandes plantações que cortam os três Municípios. 

 “Somente em Palmeira dos Índios, temos 

cadastradas 425 famílias que se beneficiam dire-

tamente da cultura do caju”, informa o secretário 

de Agricultura de Palmeira dos Índios, Luciano 

Monteiro, ao informar que o excedente da produ-

ção chega a ser vendido para Estados campeões 

em produção de caju e castanha, como Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraíba.

Fora os pequenos produtores, 60 famílias têm 

no descastanhamento e no assentamento da cas-

tanha o principal sustento, formando outra cadeia 

produtiva. A vocação para o plantio do caju nos três 

Municípios, garante Monteiro, teve início nos anos 

1990, com a distribuição de cerca de 1 milhão de 

mudas frutíferas, das quais aproximadamente 100 

mil foram de caju.

Mas foi no ano de 2009 que se estruturou e criou 

a rota da fruticultura, informa o secretário Luciano 

Monteiro. Depois da criação da rota, somente na 

cidade de Palmeira dos Índios, a prefeitura distri-

buiu, entre os anos de 2009 e 2011, o equivalente 

a mais de 20 mil mudas de caju-anão, formando, 

a partir daí, a região de lavouras que pode ser vista 

em abundância nos caminhos que cortam as cida-

des em direção a diversos povoados.

Na formação da estrutura, os pequenos e os 

médios produtores se vincularam às 32 associações 

comunitárias existentes atualmente e recebem to-

da a assistência técnica necessária para desenvol-

ver a cultura. “Nesse processo de estruturação, os 

produtores receberam mudas de caju-anão, que 

se adaptaram muito bem ao tipo de solo de nossa 

cidade”, completa o secretário.

Caju na merenda escolar

Em Igaci (AL), o caju também vai para a me-

renda escolar. A prefeitura compra mais de 90% da 

agricultura familiar, e tanto a castanha como a polpa 

da fruta são utilizadas para a merenda, que bene-

ficia mais de 4 mil alunos das escolas municipais.

O prefeito Antônio Eduardo Barbosa Amaral 

acredita que o caju é um tesouro que trouxe ren-

da e emprego para o Município. “Do caju se apro-

veita tudo e estamos procurando mais empresas 

para aproveitarem a polpa, pois infelizmente ainda 

existe desperdício, que pode ser usado para doces 

e polpas de suco”, conta. 

Com uma base econômica agrícola, o caju se 

sobressai, e a prefeitura procura oferecer capacita-

ções aos produtores para incentivar o setor.

Turismo  

Agreste brasileiro tem a doçura da rota do caju
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Muitas regiões do Brasil são conhecidas por 

suas especialidades, em Minas temos queijos 

famosos e, no Sul, os gaúchos carregam a fama 

do excelente churrasco e suas vinícolas. Um dos 

destaques no Rio Grande do Sul, na região da 

Serra Gaúcha, é o Vale dos Vinhedos, uma região 

belíssima e formada pelos Municípios de Bento 

Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi.

Cerca de 60% do vale fica no Município de 

Bento Gonçalves. A região que possui um dos mais 

altos índices de desenvolvimento humano (IDH) 

do Rio Grande do Sul guarda mais de 90 vinícolas. 

O começo do inverno dá o tom ideal para o 

turista se deliciar com as centenas de rótulos que 

são fabricados na região de colonização italiana. 

O vale dos vinhedos é um dos locais da serra gaú-

cha que mais reúnem possibilidades gastronô-

micas e que dividem espaço com restaurantes, 

fábricas de queijos, salames e biscoitos. 

Quase todas as vinícolas do Vale são aber-

tas à visitação e algumas oferecem degustação. 

No passeio, o visitante pode acompanhar todo o 

processo de fabricação do vinho, desde a fermen-

tação das uvas até o armazenamento das garra-

fas com a bebida nas caves. No verão, é possível, 

ainda, acompanhar a colheita. O vale é cortado 

por duas estradas principais, onde está concen-

trada a maior parte de vinícolas e restaurantes 

da região. Uma delas tem o sugestivo nome de 

estrada do Vinho e abriga as vinícolas menores.

Bento Gonçalves recebeu no ano passado 

mais de um milhão de turistas, a maioria atraída 

pelas delícias do Vale. O turismo na região repre-

senta mais de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) 

municipal e transformou o local em um dos 65 

destinos indutores do turismo no Brasil. O pre-

feito de Bento Gonçalves, Roberto Lunelli, fala 

orgulhoso da região e adianta que, em breve, o 

Município deve ganhar um presente. “A prefeitura 

tem lutado para conseguir construir um Museu 

Turismo  

Municípios do Sul guardam locais 
para beber um bom vinho
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O Vale dos Vinhedos, região que nos últimos 

15 anos sofreu uma expressiva valorização ter-

ritorial em razão do seu desenvolvimento eno-

turístico, pode se tornar patrimônio histórico e 

cultural do Rio Grande do Sul. O Projeto de Lei 

44/2012, protocolado pelo deputado estadu-

al Marlon Santos, reflete a angústia da comu-

nidade do local que quer, além de garantir as 

características do roteiro, proteger o território de 

sua descaracterização.

do Vinho, com a história do vinho e de to-

dos os rótulos que a região fabrica”, conta. 

Para Lunelli, é neste começo de inver-

no que o Vale dos Vinhedos se torna ainda 

mais charmoso devido ao colorido próprio 

da estação. O clima também é mais ameno, 

nem tão frio, nem tão calor, o que favorece 

os passeios. “E este ano um dos vinhos do 

vale levou o prêmio de melhor vinho tinto 

nacional, e não é só vinho, os espuman-

tes da nossa região são responsáveis por 

mais de 40% da produção comercializada 

no Rio Grande do Sul”, aponta orgulhoso.

E o prefeito indica, também, o Distri-

to de Pinto Bandeira como outro atrativo, 

a região montanhosa fica entre o Rio das 

Antas e o Rio Burati. Ele é conhecido pelos 

excelentes espumantes e fica a aproximada-

mente 20 km do centro de Bento Gonçalves.

Já o Município de Garibaldi tem 33% 

do Vale e um roteiro turístico chamado de 

estrada do sabor, que procura se integrar 

ao Vale dos Vinhedos e aumentar o fluxo 

de turistas, segundo a prefeitura. 
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Tropical, mas com variadas temperaturas de 

norte a sul, o Brasil tem uma das mais diversificadas 

condições climatológicas do mundo. A discrepância 

se deve à grande extensão territorial do País. Mas 

as variações não se restringem às extremidades – 

norte e sul –; por vezes, um mesmo Estado pode 

sofrer enchentes e estiagem em um mesmo perío-

do. Neste mês de junho, chega o inverno no Brasil. 

E, nesta edição, o Boletim CNM analisa a estação 

nas cinco regiões do País.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 

em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), divulga trimestralmente o Bole-

tim de Prognóstico Climático, com as previsões dos 

três seguintes meses. No último balanço, divulga-

do em 25 de maio, a entidade revela o prognósti-

co de quase todo o período de inverno, de junho 

a agosto de 2012.

O diretor do Inmet, Antônio Divino Moura, 

explica que a entidade trabalha com as chama-

das normais climatológicas, que são uma média 

da análise de 30 anos das condições climáticas em 

todo o Brasil. Há uma discussão nos dias de hoje 

quanto à mudança no clima, porém, Divino afir-

ma que, para mudar a média utilizada hoje como 

parâmetro, é preciso uma análise comparativa 

de mais 30 anos. “Somente após três décadas de 

análise é possível constatar mudanças na condição 

climática de um lugar”, esclarece. 

Além das temperaturas, Divino elucida que as 

previsões de probabilidade de chuva, ou precipita-

ção, também são previstas em torno da média dos 

últimos 30 anos. “Nesse caso, são três categorias: 

a normal, de 40% de probabilidade; a acima ou a 

abaixo da normal”, constata.  

Durante o período de inverno, no próximo 

trimestre, as temperaturas em todo o Brasil estão 

previstas em torno da categoria normal climato-

lógica. Porém, de acordo com o relatório, pode-se 

esperar que as incursões de massas de ar frio cau-

sem um declínio mais acentuado das temperaturas 

durante alguns períodos, assim como episódios de 

geada sobre o centro-sul do País.

precipitações – No litoral dos Estados nor-

destinos da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, a previsão climática 

ressalta a maior probabilidade de chuvas para o tri-

mestre de junho a agosto de 2012. Mas, na maior 

parte da Região Nordeste, as condições de estia-

gem devem continuar durante o inverno, afirma 

o Inpe. Além do litoral nordestino, no noroeste do 

Amazonas e no nordeste do Pará, a probabilidade 

de chuva também é grande (ver mapa).

Para o extremo norte da Região Norte, que in-

clui grande parte de Roraima e do Amapá, a previ-

são aponta maior probabilidade de ocorrência de 

chuvas nas categorias normal e acima da normal 

climatológica. Até agosto, a faixa central que englo-

ba o sul dos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas 

Gerais, toda a Região Sudeste e o norte do Para-

ná também terá grande probabilidade de chuva. 

Nos Estados de Tocantins, Maranhão, Piauí, 

Ceará, Acre, Rondônia, Espírito Santo, Rio de Janei-

ro, Paraná e Santa Catarina e no Distrito Federal, 

o prognóstico indica igual probabilidade de chuva 

para as três categorias.

Meio Ambiente  

o inverno brasileiro e as variações 
climatológicas entre regiões

	  

No mapa, é possível verificar que os prognósticos de 2012 mostram as linhas que dividem as várias regiões do Brasil, 
com três valores. A Região Sudeste, por exemplo, tem valores de 35, considerado acima; de 40, no entorno da média, 
e de 25, abaixo. Isso significa que a Região tem a probabilidade de 35% de ter os valores de chuva acima do limiar 
superior; 40% de ter os valores dentro de dois limiares e 25% abaixo do limiar inferior.  Fonte: Inmet.

Normal Climatológica - Precipitação
Trimestre Junho–Julho–Agosto
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O piso dos professores foi mais uma vez te-

ma de debate na Câmara dos Deputados. Uma 

audiência pública foi requisitada a fim de buscar 

solução para que Estados e Municípios consigam 

pagar o salário da categoria, além de decidir o ín-

dice de reajuste do piso. A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), convidada pela Comissão 

de Educação e Cultura (CEC), apresentou as pre-

ocupações e as dificuldades para cumprir o piso 

salarial, em um auditório lotado por professores. 

O debate ocorreu no dia 12 de junho.

A CNM defende a aplicação do Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor (INPC), confor-

me previsto no Projeto de Lei (PL) 3.776/2008, 

de autoria do Executivo Federal. A opinião das 

demais entidades representadas na audiência 

se difere. O Ministério da Educação (MEC), por 

exemplo, acredita que nem mesmo o INPC pos-

sibilitará aos entes pagarem o salário fixado na 

lei. “O problema do piso não é o valor, são todas 

as variáveis que o tornam impraticável”, reco-

nhece o secretário de articulação do Ministério, 

Arnóbio Júnior. 

Essas variáveis são alertadas pelo presiden-

te da CNM, Paulo Ziulkoski, antes mesmo de a 

lei ser promulgada pela Presidência da Repúbli-

ca. Na audiência, a Confederação advertiu que, 

para cumprir a Lei do Piso, os prefeitos teriam 

de descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). Além disso, os gastos ultrapassam os or-

çamentos municipais, por conta do pagamento 

dos inativos e da contratação superior a 195 mil 

professores para cumprir o 1/3 de atividades fo-

ra da sala de aula.

GrEVES E fAltA DE profiSSioNAiS

A discussão foi requerida pela deputada Fáti-

ma Bezerra (PT-RN) em razão das inúmeras gre-

ves da categoria. Até o dia da audiência, Estados 

como Goiás, Bahia e Sergipe apresentavam 51, 62 

e 56 dias de greve, respectivamente. A respeito 

dessas paralisações, o secretário de Educação de 

Santa Catarina e representante do Conselho Na-

cional de Secretários de Educação (Consed) cha-

ma atenção: “precisamos trabalhar esse clima de 

confronto, porque daqui a pouco as greves vão 

fazer parte do calendário escolar”.

Outra advertência aos deputados foi dada pe-

lo coordenador do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), Cláudio Trinchão. Segundo 

ele, no Estado do Maranhão, foi feito concurso 

com cinco mil vagas, mas apenas mil professo-

res foram contratados, pois há dificuldades na 

qualificação desses profissionais.

Até que o Congresso Nacional chegue a uma 

solução para os problemas oriundos da lei criada 

pelos próprios parlamentares, os prefeitos que 

assumirão as prefeituras em 2013 terão de ar-

car com um impacto de R$ 1,6 bilhão, além do 

risco de ultrapassar o limite de 54% de gastos 

com pessoal.

A CNM reconhece a importância da valori-

zação dos profissionais da educação, mas faz a 

ressalva de que é preciso um aporte financeiro 

efetivo da União. 

No final das discussões, o deputado Artur 

Bruno (PT-CE) disse que uma solução pode 

ser a apresentação de uma Medida Provisó-

ria por parte do governo federal para ajudar 

Estados e Municípios no pagamento do piso 

dos professores. 

Educação  

piso dos professores: 
problema para Estados e Municípios
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Os Municípios nordestinos conquistam o mundo com seu artesanato tra-

dicional. São cerâmicas, sementes, rendas, bordados e uma diversidade de 

peças artesanais. O artesanato cearense ganha destaque com suas mulheres 

rendeiras, que produzem rendas conhecidas internacionalmente.

O prefeito de Aracati, Expedito Ferreira da Costa, é um dos gestores que 

aposta no artesanato como investimento. “Nós damos todo o suporte e ca-

pacitação necessários para nossas artesãs fazerem seus produtos. O artesa-

nato gera renda, emprego e traz retorno para a comunidade, pois é, inclusi-

ve, exportado”, aponta o prefeito, que elogia a produção local das rendeiras. 

O Município de 60 mil habitantes é conhecido por ter a maior concen-

tração de mulheres rendeiras do Estado. Aquiraz, Aracati e Trairi são alguns 

dos outros Municípios conhecidos pela beleza de suas rendas. O equipamen-

to usado é simples e rústico, um almofadão no qual fica pregado um cartão 

furado no desenho da renda que se pretende fazer e os bilros que ganham 

vida nas mãos das rendeiras.

MãoS qUE tAlhAM trADição –  Em Aquiraz, na zona litorânea 

do Ceará, com mais de 70 mil habitantes, existem mais de 1.500 rendeiras. 

A prefeitura, ao ver o potencial desse artesanato, implantou dois centros de 

rendeiras e um complexo de artesanato para escoar a produção. O coordena-

dor de Cultura municipal, Marcelo Freitas, afirma que os centros de rendei-

ras beneficiam mais de 10 mil famílias. “É um artesanato importante para 

Aquiraz e muito tradicional, minha vó faz renda, minha mãe vive de renda 

e minha priminha de 12 anos também já faz renda e, graças ao complexo, 

grande parte destes produtos é vendida”, conta.

De acordo com Freitas, uma rendeira ganha por mês um ou dois salários-

-mínimos, e a prefeitura procura parcerias para exportar o produto para outros 

países. “Nossa renda é muito apreciada na Europa, muitos turistas compram 

grandes quantidades, vamos tentar formalizar essas exportações, e a prefei-

tura está buscando formas de capacitar jovens para que eles se interessem 

pela renda e, assim, a tradição não morra”, adianta Freitas. 

Dona Célia Ferreira Lima tem 50 anos e dedicou 40 anos de sua vida à 

arte de fazer rendas. Ela aprendeu com a mãe a fazer o artesanato e garan-

te que é um trabalho que vem de gerações. “Queremos dar continuidade à 

nossa tradição, sou apaixonada pela renda, é uma terapia, pois acalma e é 

bom ver que nossa mão faz algo tão bonito”.

Célia trabalha no Centro de artesanato de Aquiraz e conta que as ami-

gas rendeiras estão trabalhando para fazer a maior renda do mundo. ”Que-

remos que o rendado fique conhecido no mundo todo, para que as pessoas 

conheçam e valorizem nosso trabalho. Aqui temos muitas famílias que tra-

balham com isso e sobrevivem dessa arte, é nosso orgulho”, relata a artesã.

tAlENto ExportADo –  O pequeno povoado de Várzea Queimada, 

no Piauí, localizado no Município de Jaícos, a 27 quilômetros de Teresina, 

também aproveita o talento de seus artesãos para ser conhecido no exte-

rior e em grandes capitais. A beleza do artesanato local será exposta em 

um evento de moda nacional que acontece em junho, em São Paulo, e já foi 

apresentado nas passarelas de Milão.

As mulheres usam a palha como matéria-prima para elaboração de ces-

tas, tapetes e outros objetos, os homens utilizam pneus velhos na confecção 

de chinelos de borracha. Com o material, os artesãos também criam peças 

como pingentes, pulseiras e peças decorativas. A tradição do artesanato é 

vivida e repassada de geração em geração. 

A produção artesanal no Piauí é importante para os Municípios do Es-

tado e movimenta por ano R$ 22 milhões de reais.

ArtESANAto GANhA ESpAço No MErCADo –  De acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, hoje, são 

mais de 8,5 milhões de artesãos, 87% do sexo feminino. A prática gera mais 

de R$ 30 bilhões por ano, o que representa 2,8% do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional.

Pesquisa do Instituto Vox Populi mostra que a quantidade de artesãos 

exportadores aumentou. Dados do levantamento indicam que dois de ca-

da dez artesãos venderam seus produtos para o mercado internacional em 

2010, contra apenas metade desse número, em 2009. Os números indicam, 

ainda, que o faturamento de quem exporta pode chegar a cerca de R$ 12 

mil, enquanto os artesãos que vendem apenas para o mercado nacional lu-

cram R$ 8,5 mil.

Finanças  

Municípios nordestinos conquistam o 
mundo com seu artesanato tradicional
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (Sebrae) lançaram no dia 21 de junho du-

rante a Rio+20 o Concurso de Artigos sobre Políticas 

Públicas de Estímulo à Sustentabilidade nas Micro 

e Pequenas Empresas. 

A parceria das entidades que celebram uma 

década em prol do desenvolvimento econômico e 

sustentável dos Municípios brasileiros tem ajuda-

do na construção de políticas públicas de estímulo 

à micro e pequena empresa. 

O concurso tem o objetivo de incentivar o fo-

mento à formulação de iniciativas, por parte dos 

Municípios, para que as Micro e Pequenas Empre-

sas – situadas ou com atuação em seu território – 

utilizem-se de processos sustentáveis do ponto de 

vista ambiental, social e econômico no desenvolvi-

mento de suas atividades.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

“o concurso é mais uma ação idealizada pelas en-

tidades no sentido de reconhecer e valorizar os ca-

sos de sucesso de construção e aplicação de políti-

cas públicas, no âmbito dos Municípios”, acredita. 

Os artigos poderão ser inscritos até o dia 1o de 

dezembro de 2012. Poderão concorrer trabalhos 

individuais, e em grupo, de candidatos vinculados 

à administração pública municipal de qualquer ci-

dade brasileira, independentemente do nível de 

formação pessoal.

Os candidatos poderão apresentar apenas um 

artigo sobre um dos quatro temas especificados: 

Gestão Ambiental; Eficiência Energética; Resíduos 

Sólidos e Sustentabilidade Rural

prêmios –  A CNM e o Sebrae vão premiar cada 

um dos temas com cinco mil reais para o primeiro 

colocado, três mil reais para o segundo colocado, mil 

reais para o terceiro colocado e com certificados para 

os três primeiros colocados e menções honrosas, se 

houver. A solenidade de premiação será realizada 

em Brasília em data a ser divulgada.

Desenvolvimento local  

CNM e Sebrae lançam concurso de artigos 
sobre sustentabilidade durante a rio+20

rio+20 – A CNM firmou parceria com as Nações Unidas para que os Municípios bra-

sileiros participem da Rio+20 em seus próprios territórios. O evento ocorreu de 13 a 22 

de junho e reuniu os 193 países-membros da ONU para debater os rumos do desenvolvi-

mento mundial, em três âmbitos: econômico, social e ambiental, pautado pelo conceito 

de sustentabilidade.

O convite para a CNM participar da delegação foi feito pela Casa Civil do Palácio do Planalto, 

em maio. Além de Ziulkoski, foram indicados outros quatro representantes: o presidente da 

Associação Amazonense de Municípios (AAM), Jair Souto; o prefeito de Barracão (PR) Joarez 

Lima Henrichs, o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), 

Antônio da Cruz Fiulgueira Júnior; e o vice presidente da CNM, Humberto Rezende Pereira. 
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O projeto Observatório do Crack completou um 

ano. Ao longo do período, o trabalho desenvol-

vido pela Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) foi se expandindo, e os dados levantados 

foram copilados em três estudos. Agora, mais 

uma atividade passa a ser implementada: o Ob-

servatório do Crack nos Municípios de Fronteira.

A nova ferramenta é um complemento ao 

sistema de informação, com foco nos Municípios 

localizados na fronteira do País. E, seguindo a es-

trutura inicial, dados sobre a rede de assistência ao 

dependente químico, legislação, cartilhas, artigos, 

boas práticas, notícias, eventos serão levantados 

e divulgados. Isso envolvendo os 588 Municípios 

que compõem a faixa de fronteira e que apresen-

tam características mais específicas em relação à 

dinâmica do tráfico de drogas.

O objetivo principal é ouvir os gestores, conhe-

cer a realidade e apresentá-la ao restante do País.

Por ser uma região de diversidade geográfi-

ca, cultural e socioeconômica muito expressiva, 

os Municípios localizados nas extremidades do 

Brasil receberão atenção especial do Observa-

tório. Historicamente abandonada pelo Estado 

e marcada pela dificuldade de acesso a bens e 

serviços públicos, a situação da faixa de frontei-

ra brasileira agrava a problemática da circulação 

de drogas no território nacional. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a faixa tem 14.716 mil 

quilômetros de largura paralela à linha divisória 

terrestre do território nacional. Ela chega a uma 

extensão de 15.719 km, corresponde a 27% do 

território brasileiro e é formada por 11 Estados, 

que são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. 

Observatório do Crack 

CNM quer conhecer a realidade dos 
Municípios de fronteira 
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Desde que o portal foi lançado e a CNM começou a levantar dados sobre 

a situação no Brasil, o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, tem falado da 

necessidade de se ter números reais e atualizados para promover o enfren-

tamento. A CNM já divulgou estudo sobre a presença do crack nos Municí-

pios, os principais problemas causados pelo consumo e as políticas públicas 

desenvolvidas pelas prefeituras. Este último foi divulgado em maio, durante 

a XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Aprovado no Congresso Nacional, um sistema com dados nacionais deve 

ser sancionado pela Presidência da República em breve. O chamado Sistema 

Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas 

(Sinesp) terá informações sobre registro de armas de fogo; entrada e saída 

de estrangeiros; pessoas desaparecidas; execução penal e sistema prisional; 

recursos humanos e materiais dos órgãos e entidades de segurança pública; 

repressão ao crack e a outras drogas. 

A maior parte dos dados será fornecida pelo Ministério da Justiça. Mas 

poderão participar do Sinesp os órgãos federais de segurança pública, con-

trole interno e fiscalização, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pe-

las Forças Armadas e, mediante convênio, pelos Estados e pelos Municípios. 

No entanto, o texto do PL é bem claro. “Os Estados e os Municípios que 

não fornecerem e atualizarem os dados e as informações ao Sinesp não po-

derão celebrar convênios com a União para programas ou ações de segurança 

pública ou receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).” 


