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INTRODUÇÃO 

Histórias de um 
Brasil que funciona 
GO VE RNOS LOCAIS AJ UDANDO A 
CONS TRUIR UM PAÍS MAIS JUSTO 

aís continental, com enorme diversidade climática, so
cial e cultural, o Brasil pode ser visto de várias formas, 
observado sob diferentes perspectivas. Uma das análises 
mais comuns é a que parte do subdesenvolvimento eco-

nômico, da injustiça social e da ineficiência das instituições. Desse 
ponto de vista, o Brasil é um país onde os governos "não funcio
nam", ou seja, onde os órgãos governamentais e as pessoas que os 
dirigem desperdiçam recursos e não conseguem combater a misé
ria, o atraso e todos os problemas daí decorrentes. 

Outro modo de estudar o Brasil é considerá-lo um gigante 
adormecido, o berço esplêndido de possibilidades ainda não rea
lizadas. O Brasil seria, assim, o "país do futuro", à espera de uma 
oportunidade para transformar suas riquezas naturais em quali
dade de vida e bem-estar material. 

I 
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INTRODUÇÃO 

Este livro propõe um outro olhar sobre o Brasil. Aqui não se 
pretende apresentar nem a visão pessimista, segundo a qual o 
país está condenado ao fracasso, nem o ufanismo resignado, se
gundo o qual a transformação desejada é apenas uma questão de 
tempo e paciência. 

Ao mesmo tempo em que permite uma viagem pelo país, per
correndo desde as aldeias indígenas da região amazônica aos gran
des centros urbanos, o livro mostra um Brasil que funciona, isto é, 
que encontra soluções criativas para seus problemas. Tais solu
ções, resultado do esforço de governos municipais, estaduais e de 
organizações próprias dos povos indígenas, hoje fazem parte do 
banco de dados do Programa Gestão Pública e Cidadania. 

Desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas e pela Fundação Ford, 
com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), o Programa realiza anualmente um ciclo de 
premiação voltado aos governos subnacionais. Como diz o próprio 
nome do Programa, a premiação e o banco de dados (com as 3.391 
inscrições recebidas desde 1996) procuram destacar práticas de ges
tão pública que sejam inovadoras e valorizem a cidadania. 

A cada ano, o Programa envia um folder de apresentação e uma 
ficha de inscrição para mais 
de vinte mil endereços, pos
sibilitando que os governos 
subnacionais inscrevam suas 
experiências. 

Em 2000, quinto ano do 
Programa, foram recebidas 946 
inscrições. As áreas temáticas 
com maior número de inscri
ções neste ano foram a de Ser
viços Públicos ( 47%) e a de Ci
dadania e Direitos Humanos 
(27%). Em relação às regiões 
geográficas, a maioria das ex
periências tem origem na Re
gião Sudeste (46%), seguida 
pela Região Sul (34%) e pela 
Nordeste (12%). A exemplo 
dos anos anteriores, quase a to
talidade das iniciativas (91 %) 
tem origem municipal. 

NúMERO DE INSCRIÇÕES 

RECEBIDAS PELO 

PROGRAMA GESTÃO 

PúBLICA E CIDADANIA 

1998 

1999 
2000 



INTRODUÇÃO 

Após o recebimento das inscrições, o Comitê Técnico do Pro
grama Gestão Pública e Cidadania - formado por pesquisadores 
de universidades e centros de pesquisa, além de profissionais liga
dos a organizações da sociedade civil - reúne-se e avalia as experi
ências. Segundo os critérios utilizados nessa avaliação, conside
ram-se inovadores os programas, projetos ou atividades que: 

I) introduzem mudanças significativas em relação a práticas 
anteriores em determinada área geográfica ou temática; 

2) têm impacto positivo sobre a qualidade de vida da comunidade; 
3) podem ser repetidos ou transferidos para outras regiões ou 

administrações; 
4) ampliam ou consolidam o diálogo entre a sociedade civil e 

os agentes públicos e 
5) utilizam recursos e oportunidades de forma responsável, 

visando a auto-sustentabilidade. 
Com base nesses critérios, o Programa Gestão Pública e Cida

dania realizou uma seleção, dividida em três fases. Na primeira, 
foram escolhidas 100 iniciativas semifinalistas. Numa segunda eta
pa, selecionaram-se 30 programas pré-finalistas, visitados por téc
nicos de diversas universidades e instituições de pesquisa. A partir 
dos relatórios elaborados por esses técnicos, foram escolhidos os 
20 programas e projetos finalistas, aqui apresentados. 

Essas experiências indicam a existência de um país diferente 
do Brasil da injustiça, da corrupção e do desperdício de dinheiro 
público. Esse outro Brasil está encontrando soluções para os pro
blemas locais, por meio da criatividade dos governos sub nacionais 
e da sociedade civil. 

São iniciativas que procuram garantir a inclusão social de 
segmentos marginalizados, como os povos indígenas, os porta
dores de deficiência, os favelados, dentre outros. No caso dos 
índios, constitui um fato animador descobrir, no ano em que o 
país comemora os 500 anos do Descobrimento, projetos que 
procuram respeitar a cultura da população indígena (Projeto 
Educação Ticuna e Projeto Escola Municipal Mbo 'Eroy 
Guarani Kaiowá). 

Existem também iniciativas para a inclusão social dos porta
dores de deficiência, como a experiência de Diadema-SP (Pro
grama de Inclusão - múltiplas leituras no olhar da diferença) e a 
de Minas Gerais (Centro Pró-Vida "A chave do tamanho") . 

Quanto à população favelada, cada vez mais se constata que a 
melhoria de sua qualidade de vida depende de uma atuação inte-
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INTRODUÇÃO 

grada por parte dos órgãos governamentais. Esse é o objetivo do 
Programa Integrado de Inclusão Social, por meio do qual a pre
feitura de Santo André (SP) articula diversas iniciativas da pre
feitura, contando também com a parceria de organizações não
governamentais e de agências internacionais. O Programa Mo
radia Digna e Segura em Teresina, implementado pela prefeitura 
da capital do Piauí, parte do mesmo princípio, isto é, da 
integração entre órgãos governamentais num esforço em favor 
dos favelados. 

A luta pela inclusão social e pela construção de um país 
mais justo envolve, ainda, políticas voltadas para as 
mulheres, para as crianças e adolescentes em situação 
de risco e para os jovens infratores. O Programa de 
Atendimento à Mulher (Camaragibe-PE), o Progra-
ma de Medidas Socioeducativas (Amapá) e a Ofici-
na-Escola Rosalina Felipe (Betim-MG) pri- 10 

orizam exatamente esses grupos. 
Por outro lado, além desses grupos es-

pecíficos, existem no país comunida
des inteiras que estão à margem do de
senvolvimento econômico, ou seja, que 
também sofrem um processo de exclusão. Al
gumas das iniciativas aqui apresentadas procuram im
plantar um projeto de desenvolvimento local que propicie a in
serção econômica e social da comunidade do município, pro
movendo, ao mesmo tempo, a participação popular, como acon
tece em Sacramento (MG), onde foi criado o Centro de Empre
endimentos Rurais e em Camaragibe (PE), onde a prefeitura 
implantou o Programa de Administração Participativa. Nessas 
iniciativas, portanto, a inclusão diz respeito não só à esfera eco
nômica como também à esfera social e à política. 

Em outra iniciativa, desenvolvida em Vicência, no interior 
de Pernambuco, a conciliação entre desenvolvimento econô
mico e participação popular começa desde cedo, como parte 
do aprendizado escolar (Projeto Comunidades Rurais Cons
truindo o Desenvolvimento Local). No município capixaba de 
Piúma, por sua vez, a escola contribui para o desenvolvimento 
econômico e para a geração de renda (Projeto Escola de Pesca 
de Piúma). 

Desenvolvimento econômico com participação popular é tam
bém o objetivo da Agência Municipal de Desenvolvimento Econô
mico, criada pela prefeitura de Campina Grande (PB). A iniciativa 



, 

ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO 
1- Programa de Administração Participativa -
Camaragibe, PE 
2- Programa Integrado de Inclusão Social- S. André, SP 

INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 
3- Coleta Seletiva- Santo André, SP 
4- Correção Ambiental e Reciclagem 
com Carroceiros- Belo Horizonte, MG 
5- Unidades de Reciclagem no Município 
de Porto Alegre- Porto Alegre, RS 
6 - Programa de Proteção aos Mananciais~ 
bacia hidrográfica dos rios Piracicaba e Capivari, SP 
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INTRODUÇÃO I 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
1 - Escola Municipal Mbo'Eroy Guarani/Kaiowá -
Amambaí, MS 
8 - Bebê Saudável- Tamboril, CE 
9 - Projeto Barracões Culturais da Cidadania
ltapecerica da Serra, SP 
10 - Projeto Educação Ticuna - região do 
Alto Solimões, AM 
11 - Programa de Inclusão - Caminhos 
para a Inclusão Social: Múltiplas Leituras 
no Olhar da Diferença- Diadema, SP 
12 - Escola de Pesca de Piúma- Piúma, ES 
13 - Escolas Rurais Construindo o 
Desenvolvimento Local - Vicência, PE 
14 - Moradia Digna e Segura em Teresina - Pl 

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
15 - Programa de Atendimento à Mulher -
Camaragibe, PE 

16 - Centro Pró-Vida "A Chave do Tamanho"- MG 
11 - Programa de Medidas Sócio-educativas -
Macapá, AP 

18 - Oficina-escola Rosalina Felipe- Betim, MG 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
19 - Centro de Empreendimentos Rurais -
Sacramento, MG 

20 - Agência Municipal de Desenvolvimento 
IAMDEI- Campina Grande, PB 
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INTRODUÇÃO 

procura garantir a inclusão de setores marginalizados estendendo ao 
setor informal os mecanismos de concessão de crédito. 

Em Itapecerica da Serra, município localizado na periferia 
da capital paulista, a criação dos Barracões Culturais da Cida
dania procura combater mais uma forma de exclusão: a que 
restringe o acesso à cultura. Os Barracões possibilitam quepes
soas de baixa renda possam adquirir conhecimentos e se ex
pressar por meio da arte. 

A preocupação com a inclusão social também aparece em ini
ciativas que têm como foco a questão do meio ambiente, como é 
o caso dos Projetos Coleta Seletiva, de Santo André, Correção 
Ambiental e Reciclagem com Carroceiros, de Belo Horizonte e 
Unidades de Reciclagem de Porto Alegre. Em todas essas experi
ências, o poder público tem conseguido organizar o trabalho da 
população marginalizada que atuava informalmente na coleta e 
reciclagem do lixo. 

Outra iniciativa que focaliza a questão do meio ambiente é o 
Programa de Proteção aos Mananciais, um cuidadoso trabalho 
de replantio de árvores nativas executado pelo Consórcio 
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari, em 
São Paulo. 

Finalmente, o Programa Bebê Saudável, de Tamboril (CE), 
garante a redução da mortalidade dos recém-nascidos no muni
cípio, com uma providência singela: o incentivo ao aleitamento 
materno. A exemplo das demais iniciativas apresentadas neste 
livro, o Programa Bebê Saudável mostra o esforço de alguns go
vernos subnacionais para a construção de um pais mais justo. Ao 
invés de projetos miraculosos e obras faraônicas, tal esforço re
sulta de uma ação cotidiana e muitas vezes silenciosa dos gover
nos subnacionais, que contribuem assim para uma efetiva Ges
tão Pública com Cidadania. 

Elizabeth Leeds 
Assessora do Programa de Governo e 

Sociedade Civil da Fundação Ford no Brasil 

Beatriz Azeredo 
Diretora da Área Social do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

Peter Spink e Marta Ferreira Santos Farah 
Diretores do Programa 

Gestão Pública e Cidadania 
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PROGRAMA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

p ARTICIPATIVA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Camaragibe, PE 

CONTATO: 
Teresinha Carlos e 

Eduardo Moura 

INSTITUIÇÃO: 
Prefeitura Municipal 

de Camaragibe 

ENDEREÇO: 
Av. Dr. Belmino Correia, 2340 

Timbi - Camaragibe - PE 
CEP 54768-000 

(81) 458-1822 ramal 260 
www.camaragibe.pe.gov.br 

Onde todos governam 
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 

Em Camaragibe (PE), a população 
desempenha um papel fundamental 
na gestão do município 

ituado na Região Metropolitana de Recife, 
Camaragibe é um município relativamente novo (me
nos de 20 anos), com aproximadamente 126 milha
bitantes e um cotidiano marcado por carências soci-

ais e pela violência urbana. Cerca de um terço dos moradores 
reside em áreas de risco, como alagados, morros e encostas. Mais 
de 30% das residências não conta com abastecimento adequado 
de água e apenas 21% dos domicílios estão ligados à rede de es
goto. A maioria das vias públicas não possui pavimentação. 
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HISTÓRIAS 

DEUM 

BRASIL QUE 
FUNCIONA 

O precário desenvolvimento da economia local se refletia, até 
há pouco tempo, na baixa estima dos moradores de Camaragibe, 
que alegavam não ter motivos para se orgulhar do local em que 
vivem. A carência de infra-estrutura e de serviços públicos contribuía 
para formar um panorama 
social propício ao surgimen
to de práticas de clientelis
mo político. 

O Programa de Admi
nistração Participativa, im
plantado pela prefeitura, 
procura não só promover a 
identificação dos moradores 
com a própria cidade, como 
também responder aos pro
blemas sociais de Camara
gibe. Para alcançar esses ob
jetivos, o Programa divide a 
responsabilidade pela gestão 
do município entre a prefei
tura e a população. 

Além de propiciar a inte-

30 
óbiiOS 

A MORTALIDADE 

INFANTIL CAIU 

PELA METADE ENTRE 

1996 E 1999 

1996 

(NúMERO DE 

ÓBITOS, EM CADA 

1000 CRIANÇAS 

COM MENOS 

DE UM ANO 

DE VIDA) 

15 
óbiiOS 

gração entre as secretarias municipais, a iniciativa transformou o modo 
como são definidas as obras públicas e as políticas sociais do muni
cípio. Agora, ao invés de recorrer aos vereadores para solicitar da 
prefeitura a realização das obras, a população discute as necessida
des de cada região e seleciona os investimentos prioritários. 

Nas cinco regiões em que foi dividido o município, os morado
res elegem delegados, na proporção de um para cada mil habitantes. 
Um conselho formado pelos 120 delegados de todas as regiões dis
cute com os técnicos da prefeitura o volume de recursos que será 
destinado ao atendimento das reivindicações apresentadas pela po
pulação. Depois de definir quais reivindicações será possível aten
der, o Conselho de Delegados e os técnicos debatem o conjunto de 
problemas municipais. Em seguida, a população é novamente 
convocada, desta vez para escolher as prioridades. 

A população como protagonista 
Eleitos para um período de quatro anos, os delegados não rece

bem remuneração. Entre outras atribuições, eles têm de mobilizar 
a comunidade de suas respectivas regiões , bem como informar os 
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moradores sobre o funcionamento da administração e sobre a si
tuação do município. Juntamente com a criação do Conselho de 
Delegados, Camaragibe procurou reforçar o papel dos conselhos 
municipais (de saúde, educação, assistência social, etc.), que se 
tornaram os principais fóruns de decisão sobre as políticas setoriais. 
Dessa forma, o Conselho de Delegados e as plenárias regionais 
podem se concentrar no Plano de Obras, preocupando-se mais 
com a infra-estrutura. 

A fim de garantir o sucesso do novo modelo de gestão, a prefei
tura de Camaragibe firmou parcerias com o Centro Josué de Cas
tro (CJC)- que pesquisa políticas públicas- e o Centro de Estu
dos e Ação Social Urbano (CEAS) -que realiza trabalhos políti
cos e educativos junto a setores populares. A Universidade Fede
ral de Pernambuco é outro dos parceiros deste programa. Tais par
cerias possibilitam o oferecimento de cursos de capacitação para 
os delegados, que assim aprendem sobre o orçamento público, o 
funcionamento da máquina administrativa, o associativismo e ou
tros temas relacio-
nados à sua função. 

Com o conheci- Ao invés de recorrer aos 
mento e o prestígio 
adquiridos, alguns 
delegados lançaram
se como candidatos 
a vereador. Os vere
adores, por sua vez, 
deixaram de gastar o 
tempo atendendo 
pedidos de eleitores 

vereadores, a população 

discute as necessidades de 

cada região e seleciona os 

investimentos prioritários 

e passaram a fazer o que realmente lhes cabe: a fiscalização dos atos 
do Executivo e a elaboração de novas leis. Mas a ruptura da relação 
clientelista entre a população e seus representantes no Legislativo é 
apenas um dos muitos benefícios trazidos pelo Programa Adminis
tração Participativa. 

Graças à iniciativa, Camaragibe também conseguiu aumentar a 
efetividade de suas políticas públicas. A mortalidade infantil caiu 
pela metade e o município hoje é considerado, pelo Ministério da 
Saúde, um exemplo de aplicação bem sucedida do Programa Saúde 
da Família. Por duas vezes a administração municipal recebeu o 
Prêmio Prefeito Criança, concedido pela Fundação Abrinq e pelo 
Unicef Universalizou-se o acesso ao ensino fundamental e os pro
fessores recebem salários bem acima da média salarial paga aos pro-

13 
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fessores do Recife. Com a finalidade de se enfrentar a evasão escolar 
e a repetência, fez-se uma reforma curricular e criou-se o cargo de 
agente de educação, encarregado de desenvolver atividades de refor
ço fora do ambiente da escola. 

Uma cidade em transformação 
A prefeitura também obteve avanços importantes na área de fi

nanças, com o aumento das receitas próprias e da arrecadação total. 
Uma lei que entrou em vigor em 1997 permitiu o recebimento, na 
forma de prestação de serviços, dos débitos referentes aos tributos 
municipais em atraso. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da economia local, a 
prefeitura tem oferecido cursos de qualificação profissional a um 
grande contingente de interessados, por meio de parcerias com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Central Única 

~ As RECEIT~S PRÓPRIAS 
DO MUNICIPIO 

AUMENTARAM ENTRE 

1996 E 1999 
(EM MILHÕES DE REAIS) 

2,31 3,68 4,22 

1996 
1997 

1998 
Fonte: Secretaria de 
Finanças de Camaragibe 

5,35 

1999 

dos Trabalhadores (CUT), 
Central Geral dos Trabalhado
res (CGT), Banco do Nordes
te e o Centro Federal de Edu
cação Tecnológica ( CEFET) -
escola federal de educação pro
fissional. Entre setembro de 
1999 e fevereiro de 2000, cer
ca de três mil pessoas participa
ram das atividades de capacita
ção e qualificação profissional, 
como os cursos nas áreas de in
formática, corte e costura, me
cânica e educação ambiental. 
Ao lado do oferecimento de 
cursos, a preocupação com o 
desenvolvimento econômico 

do município levou à concessão de mais de mil pequenos emprés
timos em menos de um ano, utilizando-se recursos do Programa de 
Geração de Emprego e Renda do governo federal, do Banco do 
Povo estadual e do Banco do Nordeste. 

Por fim, o Programa de Administração Participativa trouxe resul
tados que não se podem medir, mas que têm uma enorme repercus
são: o surgimento de uma nova forma de fazer política, o aumento 
da transparência, a participação efetiva da população na gestão mu
nicipal e a transformação de Camaragibe numa cidade da qual seus 
moradores, finalmente, podem se orgulhar. 
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• 
PROGRAMA INTEGRADO 

DE INCLUSÃo SociAL 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Santo André - SP 

CONTATO: 
Pedro de Carvalho Pontual 

INSTITUIÇÃO: 
Prefeitura Municipal de Santo André 

ENDEREÇO: 
Praça IV Centenário, sjn 

MG Santo André - SP 
CEP 09015-080 

(11) 4433-0169 

Mutirão contra a exclusão 
PROGRAMA INTEGRADO DE INCLUSÃO SOCIAL 

Mobilizando diversas instituições, a 
prefeitura de Santo André (SP) executa 
um conjunto articulado de iniciativas 
para melhorar a vida dos favelados 

ais de 15% da população de Santo André (SP) mora 
em favelas, o que representa aproximadamente 97 
mil pessoas. Elas fazem parte do segmento mais atin
gido pela fuga de indústrias do ABC paulista, fenô-

meno que contribuiu para aumentar a exclusão social. 
O Programa Integrado de Inclusão Social, implantado pela pre

feitura, procura melhorar a qualidade de vida dessa população, com 
a aplicação simultânea de várias iniciativas. O Programa articula 
diversas secretarias e órgãos de governo, além de entidades repre
sentativas da sociedade civil e organizações internacionais, em tor
no de um mesmo objetivo: o combate à exclusão social, tendo como 
foco as favelas de Santo André. Em todas as ações, o Programa 
busca incentivar a participação popular. 
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HISTÓRIAS 
DE UM 
BRASIL QUE 
FUNCIONA 

A experiência do atual prefeito numa gestão anterior (1989 a 1992) 
mostrou que não bastava executar obras de urbanização e saneamen
to pois, com a valorização das habitações, a população vendia suas 
casas e se deslocava para outros locais. A fim de evitar esse problema, 
o Programa mantém a urbanização e o saneamento como eixo cen
tral de sua atuação, mas desenvolve também muitas outras atividades 
nas áreas de saúde, educação, crianças e adolescentes, renda mínima 
e geração de emprego e renda. 

O trabalho integrado começa com o cadastramento das famílias: o 
mesmo cadastro serve às diferentes áreas de atuação, o que possibilita 

o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ 

POSSUI 137 NÚCLEOS DE FAVELAS 

Necessidade de remoção das farru1ias 
Totalmente urbanizados 

acompanhar o impacto produzido pelo conjunto das ações. A integração 
aparece também nas reuniões das equipes técnicas, que ocorrem men
salmente e permitem planejar as ações de forma articulada, além de 
melhorar o entrosamento entre as equipes envolvidas. 

O caminho para a casa própria 
Atualmente, são atendidas quatro favelas (Sacadura, Tamarutaca, 

Capuava e Quilombo), selecionadas com base em indicadores 
socioeconômicos, nível de participação da população no orçamento 
participativo e presença de atores coletivos, como associações de mo
radores e organizações não-governamentais. As quatro favelas possu
em, no total, cerca de 4 mil famílias. 

No que se refere à urbanização, o trabalho consiste em regularizar a 
situação legal dos lotes, por meio da desapropriação e da concessão do 
direito real de uso aos favelados. Além disso, a prefeitura procura dimi
nuir a aglomeração residencial em tais áreas, realizar o aterramento e 
construir obras viárias e de saneamento básico. As famílias podem optar 
pela compra do terreno (no valor de R$ 2 mil, parcelados em 15 anos), 
encarregando-se de construir a própria casa. Outra opção é a compra de 
um apartamento, no valor de R$ 15 mil, financiado pela Caixa Econô
mica Federal em prestações que não ultrapassam R$ 50. 

As famílias que decidem pela compra do terreno são alojadas em 
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moradias provisórias enquanto esperam a conclusão das obras de in
fra-estrutura, a liberação dos terrenos e a construção das casas. Rece
bem assessoria para a elaboração das plantas e para a autoconstrução. 
Caso não tenham condições de adquirir o material, recebem também 
um kit, com o suficiente para erguer uma moradia de madeira, equi
pada com instalações sanitárias. 

Garantindo renda e criando empregos 
Duas iniciativas são fundamentais para que as famílias possam arcar com 

o custo de aquisição do terreno ou do apartamento: o Programa de Garantia 
de Renda Mínima e o Programa Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares. Por intermédio deste último, o governo municipal estimula a 
formação de cooperativas, proporcionando cursos de formação profissional, 
assessoria e financiamento, oferecido pelo Banco do Povo. Com o apoio da 
prefeitura, surgiram duas cooperativas de mulheres nas favelas atendidas 
pelo Programa Integrado de Inclusão Social, sendo uma de costura e outra 
de lavanderia. Moradores dessas favelas também participam de mais duas 
cooperativas, que trabalham na coleta e reciclagem do lixo (ver o artigo "O 
lixo levado a sério'~ sobre o Programa Coleta Seletiva de Santo Andre). 

A maioria das mulheres que participam das cooperativas decidiu se 
envolver com o trabalho a partir das reuniões realizadas no âmbito do 
Programa de Garantia de Renda Mínima. Esse Programa é executado 
somente nas fave-
las atendidas pelo 
Programa Inte
grado de Inclusão 
Social, contem
plando as famíli
as que têm crian
ças de até 14 anos 
e que possuem 
renda per capita 
inferior a 0,5 sa
lár io mínimo, 
com pelo menos 
três anos conse

o PROGRAMA INTEGRADO DE 

INCLUSÃO Socw.. BENEFICIA 

MAIS DE 14 MIL PESSOAS 
(EM NÚMERO DE FAMÍLIAS) 

Quilombo 
Sacadura 

Tamarutaca • 
Capuava • 

180 

cutivos de residência no município. As famílias beneficiadas recebem 
um auxílio, por um período máximo de 18 meses, para que possam 
atingir o valor per capita de 0,5 salário mínimo. 

A importância do Programa de Garantia de Renda Mínima, porém, 
não se deve apenas à complementação da renda, mas também às reuniões 
entre os técnicos e os grupos de mães. Nos encontros discutem-se a utiliza
ção dos recursos recebidos e estratégias para a superação da pobreza, ca-
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bendo aos técnicos articular, a partir dessa discussão, as demais ações que 
fazem parte do Programa Integrado de Inclusão Social. 

Parcerias internacionais 
Entre essas ações, destacam-se as do Programa Criança Cidadã, que de

senvolve atividades esportivas, pedagógicas e de lazer em espaços comunitá
rios, como galpões de escolas de samba, igrejas, associações, etc. A iniciativa 
beneficia crianças de sete a 16 anos, sendo atualmente executada em duas 
das favelas atendidas pelo Programa Integrado de Inclusão Social (Tamaru
taca e Sacadura). Outra importante frente de atuação é a que se destina a 
combater o analfabetismo, aumentar o nível de escolaridade e oferecer for
mação profissional à população favelada. Com esse objetivo funcionam o 
Programa Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA), o Movimento 
de Alfabetização (MOVA), o Programa de Educação para o Mundo do 
Trabalho (PEMT) e o Programa de Qualificação Profissional. 

Na área da saúde, a atuação da prefeitura de Santo André junto às 
quatro favelas se apóia principalmente no trabalho dos agentes co
munitários de saúde. Selecionados entre os moradores de cada uma 
das comunidades, os agentes transmitem informações sobre a pre
venção de doenças e fazem o encaminhamento das pessoas que pre
cisam de atendimento médico. 

Vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, o Programa Inte
grado de Inclusão Social envolve parcerias com o Movimento de Defe-

Existem diversas parcerias 

estabelecidas no âmbito de 

cada iniciativa, ampliando o 

esforço geral de acabar com 

a exclusão no município 

sa dos Direitos dos Fa
velados (MD DF), com 
o Instituto de Estudos 
Especiais da Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo e com o 
Instituto Brasileiro de 
Administração Munici
pal (Ibam). Há também 
a importante colabora
ção da União Européia, 
por meio do Programa 

de Apoio às Populações Desfavorecidas do Meio Urbano. A Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Instituto de Go
verno e Cidadania de Santo André, contribuiu para a elaboração do 
Mapa da Exclusão do município, apoiando também a formação dos 
técnicos e a supervisão do Programa. Por fim, existem diversas parceri
as estabelecidas no âmbito de cada iniciativa, ampliando o esforço ge
ral de acabar com a exclusão no município. 
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GESTÃO 
PÚBLICA CoLETA SELETIVA 
E CIDADANIA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Santo André, SP 

CONTATO: 
Maurício Mindrisz 

INSTITUIÇÃO: 
Serviço Municipal 

de Saneamento Ambiental 
de Santo André - SEMASA 

ENDEREÇO: 
av. José Caballero, 143 

Santo André - SP 
CEP 09040-210 
(11) 411-9601 

O lixo levado a sério 
PROGRAMA CO LETA S EL ETIVA 

Em Santo André (SP), a coleta 
seletiva de resíduos atinge todo o 
município e a reciclagem é um 
negócio economicamente viável 

separação dos resíduos sólidos, com o aproveitamento 
do lixo orgânico e do material reciclável - papel, pape
lão, vidro, plástico, alumínio - , ganha cada vez mais des
taque como alternativa para a melhoria da qualidade 

ambiental e para o aumento da vida útil de aterros sanitários, assim 
como para promover uma mudança nos hábitos da população, ampli
ando a conscientização ecológica e reduzindo o desperdício. 

Tendo em vista esses objetivos, a prefeitura de Santo André, na re
gião do ABC paulista, implantou em 1997 o Programa Coleta Seletiva. 
A prefeitura pretendia ainda enfrentar os problemas decorrentes da co
leta regular de lixo na cidade, como o não atendimento dos locais de 
difícil acesso, a disposição clandestina dos resíduos em áreas de manan
ciais e a necessidade de se encontrar uma alternativa econômica para a 
reciclagem, até então realizada como uma atividade informal. 
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A implantação do Programa r~presentava um desafio porque, apesar 
de suas muitas vantagens, a coleta seletiva pode se tomar um processo 
caro e de difícil adesão por parte da população. A estratégia utilizada pela 
prefeitura para implantar o Programa buscou vencer tais obstáculos. 

Uma aposta no bom senso 
Em primeiro lugar, a administração municipal realizou um le

vantamento a respeito da infra-estrutura disponível no município 
para coleta de resíduos sólidos. N a época, constatou-se a existência 
de tímidas iniciativas para arrecadação de materiais recicláveis, sob 
responsabilidade de algumas entidades filantrópicas. Havia também 
o trabalho informal dos "carrinheiros", que coletavam os resíduos 
em carrinhos de mão para, em seguida, comercializá-los. 

O mesmo levantamento apurou que existiam 17 estações de rece-

Ao invés de trocar o ma-

terial doado por prêmios, 

vales e produtos alimen-

tícios, como fizeram ou-

tros municípios, a prefei-

tura apostou na conscien

tização da população 

bimento de resíduos 
(áreas para entrega vo
luntária de material re
ciclável). Utilizando 
essa estrutura, o gover
no começou um traba
lho de divulgação para 
que as pessoas doassem 
aos carrinheiros ou às 
entidades filantrópicas 
o material que poderia 
ser reciclado ou reuti
lizado. Ao invés de tro
car o material doado 
por prêmios, vales e 
produtos alimentícios, 

como fizeram outros municípios que implantaram a coleta seletiva, a 
prefeitura de Santo André apostou na conscientização da população. 

Ao mesmo tempo, a prefeitura iniciou a melhoria das estações de 
recebimento e a implementação de novas estações. Trata-se de ca
çambas fixadas em locais estratégicos da cidade, onde a população 
deposita o material que, em virtude de sua quantidade ou natureza, 
não é recolhido pelo caminhão. Uma parte delas passou a ficar sob os 
cuidados da própria comunidade, especialmente dos ex-carrinheiros, 
encarregados da limpeza e da manutenção desses locais. 

Dessa fase inicial a prefeitura colheu subsídios para um projeto
piloto de coleta seletiva na cidade, procurando a viabilidade econômica 
do Programa. O pressuposto era que a coleta seletiva só se viabilizaria 
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ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Santo André, SP 

CONTATO: 
Maurício Mindrisz 

INSTITUIÇÃO: 
Serviço Municipal 

de Saneamento Ambiental 
de Santo André - SEMASA 

ENDEREÇO: 
av. José Caballero, 143 

Santo André - SP 
CEP 09040-210 
(11) 411-9601 

O lixo levado a sério 
PROGRAMA Co LETA S ELETIVA 

Em Santo André (SP), a coleta 
seletiva de resíduos atinge todo o 
município e a reciclagem é um 
negócio economicamente viável 

separação dos resíduos sólidos, com o aproveitamento 
do lixo orgânico e do material reciclável - papel, pape
lão, vidro, plástico, alumínio - , ganha cada vez mais des
taque como alternativa para a melhoria da qualidade 

ambiental e para o aumento da vida útil de aterros sanitários, assim 
como para promover uma mudança nos hábitos da população, ampli
ando a conscientização ecológica e reduzindo o desperdício. 

Tendo em vista esses objetivos, a prefeitura de Santo André, na re
gião do ABC paulista, implantou em 1997 o Programa Coleta Seletiva. 
A prefeitura pretendia ainda enfrentar os problemas decorrentes da co
leta regular de lixo na cidade, como o não atendimento dos locais de 
difícil acesso, a disposição clandestina dos resíduos em áreas de manan
ciais e a necessidade de se encontrar uma alternativa econômica para a 
reciclagem, até então realizada como urna atividade informal. 
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caso existisse um mercado comprador para os recicláveis. 
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Realizado num dos bairros da cidade, o projeto-piloto realizava a 
coleta seletiva de porta em porta, com horário estabelecido para o reco
lhimento do lixo orgânico e do material reciclável. Uma grande campa
nha de divulgação ajudou a esclarecer a população e a vencer eventuais 
resistências. A partir do projeto-piloto, o Programa Coleta Seletiva se 
expandiu e atualmente abrange 100% da população do município. 

Coletores comunitários 
Nos locais em que o custo é extremamente alto para as empresas 

coletoras, como as favelas e os loteamentos irregulares, a prefeitura ; 
implantou o Programa de Coleta Comunitária, um subprograma da I 
Coleta Seletiva. Membros da própria comunidade atendida pelo Pro
grama recolhem os resíduos domiciliares de porta em porta e condu
zem-nos para estações de recebimento, de onde são transportados 
para o aterro sanitário e para a Usina de Triagem. 

Os coletores comunitários foram selecionados com base em sua 
situação socioeconômica e deverão formar uma cooperativa. Eles re
cebem cerca de R$ 180 por mês e têm também a função de consci
entizar a população so-
bre questões ambientais, 
informando sobre a im- 2.010 , 
portância da reciclagem 
e a necessidade de reco
lher o lixo em locais 
apropriados. 

A prefeitura ainda 
teve de organizar todo o 
processo de triagem e se
paração do lixo reciclá
vel construindo, inclu
sive, as instalações ne
cessárias a esse trabalho. 
Afinal, era preciso trans
formar a iniciativa num 
negócio atraente para as 
empresas compradoras 
de recicláveis, que só fa
zem a compra se toda a 
estrutura municipal es
tiver instalada, não se 
comprometendo nem 

A QUANTIDADE 

DE MATERIAL 

RECICLÁVEL 
1.322 

COLETADO 

AUMENTOU MAIS 

DE DEZ VEZES 

ENTRE 1998 
E 2000 
(EM TONELADAS) 

Fonte: SEMASA 

1998 1 
1999 

2000 
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mesmo a recolher o material nos locais de triagem e separação. 
Mas, embora se dispusesse a preparar todas as fases da coleta seletiva, a 

administração municipal assumiu como diretriz que não deveria partici
par diretamente da comercialização. Para desempenhar essa tarefa e gerir 
o negócio, formou-se uma cooperativa a partir do estímulo e da assessoria 
técnica fornecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco
nômico, por meio do Projeto Incubadora de Cooperativas. 

Menos lixo e mais empregos 
Hoje, a operação da Usina de Triagem de Resíduos é realizada pela Co

operativa de Reciclagem de Santo André (COOPCICLA), integrada por 
7 4 cooperados. São ex-desempregados e ex-catadores de lixo que, graças ao 
trabalho de separação e venda dos resíduos, têm uma renda mensal de 
aproximadamente R$ 350, recebendo também uma cesta de alimentos. 

Convênios e parcerias com órgãos públicos, ONGs e empresas da 

Outros resultados importan-

tes são a diminuição de 20% 

do volume de lixo destina-

do ao aterro sanitário do mu-

nicípio e a criação de quase 

200 postos de trabalho 

região também contri
buíram para a viabilida
de econômica do Pro
grama. A Fundação AI
coa, por exemplo, for
nece os recursos para o 
funcionamento de uma 
Usina de Triagem e Re
ciclagem de Papel. A 
empresa Rotedali Servi
ços e Limpeza Urbana 
apóia principalmente o 
sub programa de coleto-
res comunitários e a 

Pau-Brasil Assessoria Ambiental fornece apoio técnico para a divulga
ção do programa e para o trabalho educativo junto às comunidades 
de difícil acesso. A Fundação lnteruniversitária de Estudos e Pes
quisas - Unitrabalho, por sua vez, atuou na assessoria técnica para a 
formação das cooperativas, juntamente com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico. Foram firmados também convê
nios e parcerias com diversas secretarias municipais e com coopera
tivas de trabalhadores. 

Todo esse esforço resultou no elevado nível de abrangência do Pro
grama. Outros resultados importantes são a diminuição de 20% do 
volume de lixo destinado ao aterro sanitário do município e a criação 
de quase 200 postos de trabalho. Com menos lixo e mais empregos, 
Santo André dá uma lição de consciência ecológica. • 
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COM CARROCEIROS 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Belo Horizonte, MG 

CONTATO: 
Maria Stella Neves Pereira 

INSTITUIÇÃO: 
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www.pbh.gov.br 

Uma carroça de respeito 
CoRREçÃo AM BIEN TAL E 

REC I CLAG EM COM CARROC EIROS 

Com a organização e a valorização do 
trabalho dos carroceiros, a capital 
mineira conseguiu transformá-los em 
parceiros na limpeza da cidade 

etrópole em constante crescimento, Belo Horizonte 
vê surgir a todo momento um prédio em constru
ção. Como conseqüência, a capital mineira gera di
ariamente duas mil toneladas de entulho e convive 

com um personagem bastante conhecido em todas as regiões da 
cidade: o carroceiro. Milhares de homens trafegam de um lado para 
outro em carroças com tração animal, trabalhando informalmente 
no transporte de entulho, além de móveis, materiais de construção 
e outros objetos. Juntamente com as empresas especializadas no re
colhimento dos resíduos da construção civil, os carroceiros prestam 
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um valioso serviço ao município, mas até há pouco tempo não eram 
reconhecidos, vivendo à margem do mercado formal de trabalho e 
da cidade oficial. 

Além disso, grande parte do entulho acabava sendo jogada em 
locais inadequados, como constatou a Superintendência de Limpe
za Urbana (SLU), órgão municipal que gerencia a coleta e o trata
mento de resíduos sólidos. Tanto as empresas como os catadores 
depositavam o material em terrenos baldios, valas, córregos etc., 
prejudicando o meio ambiente e causando transtornos à prefeitura, 
devido ao custo de remoção desse material. 

Meio ambiente, trabalho e renda 
O problema da disposição inadequada do entulho era tão grave 

que, em 1993, a Superintendência implantou um conjunto de ações 
voltadas especificamente à destinação dos resíduos da construção 
civil. Ao longo do trabalho, o órgão descobriu que os carroceiros 
poderiam ser parceiros fundamentais da iniciativa, colaborando para 
diminuir a poluição e minimizar o assoreamento de cursos d'água e 
sistemas de drenagem pluvial. Esse é o objetivo do "Programa de 
Correção Ambiental e Reciclagem com Carroceiros", iniciado em 
julho de 1997. 

Os avanços obtidos pelo Programa, porém, não se restringem 
aos aspectos ambientais. A experiência tem conseguido resultados 
importantes também no que diz respeito à organização dos 
carroceiros, à melhoria de sua renda e de suas condições de trabalho 
e ao reconhecimento social de sua importância. 

Para atingir tais resultados, o Programa integra três frentes de 
atuação: a social, a veterinária e a técnica. A atuação na frente social 

10.2n 

38.041 

21.433 

16.363 
1999 

1998 
1997 

1996 

A QUANTIDADE DE 

RESÍDUOS RECICLADOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL MAIS 

DO QUE QUADRUPLICOU 

ENTRE 1996 E 1999 
(EM TONELADAS) 

Fonte: Superintendência de 
Limpeza Urbana de Belo Horizonte 
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inspirou-se na experiência da Associação dos Catadores de Papel e 
Material Reaproveitável de Belo Horizonte (ASMARE), fundada 
há dez anos pela Pastoral da População de Rua. A Associação desen
volve, em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana, 
iniciativas que buscam a inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis, por meio 
do associativismo e 

do cooperativismo. A tua lm ente, existem 
Mas, ao contrá-

rio dos catadores, os duas associações de car-
carroceiros ainda 
não haviam se cons
cientizado da im
portância de se or
ganizarem, prefe
rindo disputar entre 
si os espaços de tra
balho. Para atrair os 
carroceuos para o 
Programa recorreu-

roceiros e a Superinten

dência de Limpeza Ur

bana pretende apoiar 

o surgimento de outras 

se inicialmente a uma atuação na frente veterinária. O Programa 
forneceu vacinas para os animais, controle parasitológico e insemi
nação artificial. Os carroceiros participaram de palestras e de um 
curso para o manejo adequado dos eqüinos. 

Na frente técnica, o Programa atuou visando informar os 
carroceiros sobre as implicações do despejo de resíduos em locais 
inadequados, bem como discutir alternativas para a manutenção da 
atividade de forma ambientalmente correta. Tal atividade impulsi
onou a participação no Programa. Atualmente existem duas associ
ações de carroceiros e a Superintendência de Limpeza Urbana pre
tende apoiar o surgimento de outras. Os carroceiros hoje partici
pam, inclusive, do gerenciamento do Programa. 

J/Disque-Carroça" • 
Nessas áreas, chamadas de Unidades de Recebimento de Peque

nos Volumes (URPV), o entulho é separado e classificado, o que 
facilita a remoção e o reaproveitamento dos materiais. As Unidades 
servem ainda como pontos de coleta seletiva do lixo, separado de 
acordo com sua composicão (papel, metal, vidro e plástico). É tam
bém nas URPV que se pode entrar em contato com os carroceiros 
de cada região, realizando programas de vacinação dos animais, 
emplacamento de carroças, reuniões e outras atividades. Há cinco 
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Unidades em funcionamento, além de duas Estações de Reciclagem 
de Entulho, que contribuem para aumentar a vida útil dos aterros, 
pelo reaproveitamento do material na pavimentação de ruas e em 
outras obras. 

A Superintendência de Limpeza Urbana pretende construir mais 
sete Unidades de Recebimento até 2004. Nas cinco que já existem, 
cerca de 700 carroceiros participam sistematicamente das atividades 
desenvolvidas pela Superintendência. Atualmente, sempre que alguém 
precisa desses trabalhadores, aciona o "Disque-Carroçà', uma linha 

telefônica colocada à 
disposição da popula-

ÜS carroceHOS estão se ção pela Superinten
dência de Limpeza Ur-

tornando um grupo de bana e amplamente 
divulgada pela mídia. 

trabalhadores organiza- o serviço fez sucesso 

do, reconhecido e valori-

zado, com um importan

te papel na preservação 

ambiental da cidade. 

entre os carroceuos, 
pois incrementou a de
manda pelos carretos. 

O emplacamento e a 
regularização das carro
ças, por outro lado, ini
cialmente foram recebi
dos com desconfiança, 
devido ao receio quan

to a uma possível perseguição dos órgãos fiscalizadores, que poderiam 
impor penalidades, pagamento de taxas, multas, etc. Hoje, os carroceiros 
reconhecem a importância da regularização e do emplacamento, reali
zados pela BHTrans, órgão responsável pelo trânsito da capital minei
ra. Se antes eles não tinham nem documentos, o serviço possibilita que 
agora tenham até seguro contra acidentes. 

Além da BHTrans, são parceiros da Superintendência de Lim
peza Urbana, na execução do Programa, a Universidade Federal de 
Minas Gerais e o Serviço de Zoonoses da Secretaria Municipal de 
Saúde. A Universidade fornece estagiários para o cadastramento 
dos carroceiros e realiza atividades de conscientização. O Serviço 
de Zoonoses da Secretaria de Saúde fornece vacinas para os ani
mais, realiza a inseminação artificial e substitui os animais vítimas 
de doenças contagiosas. 

Com o apoio desses órgãos e a coordenação da Superintendência 
de Limpeza Urbana, os carroceiros de Belo Horizonte estão se tornan
do um grupo de trabalhadores organizado, reconhecido e valorizado, 
com um importante papel na preservação ambiental da cidade. 
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CONTATO: 
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O capita l socia l 
(e econômico) do lixo 

--:--:-------=--------- --- -----

UNI DADE S DE RECICLAGEM 

NO MUNIC ÍP I O DE PORTO ALEGRE 

A separação de resíduos para a venda de 
materiais recicláveis emprega centenas 
de pessoas na capital gaúcha, num trabalho 
organizado e apoiado pela prefeitura 

município de Porto Alegre gera atualmente 1600 toneladas 
de lixo por dia e desde 1989 faz a coleta seletiva dos resíduos, 
separando o lixo seco do lixo orgânico. Na época, a capital 
gaúcha contava com dois aterros sanitários, um na wna norte 

e outro na wna sul. No início da década de 90, porém, o aterro da wna 
norte teve de ser fechado, pois tinha esgotado sua capacidade. O mesmo 
deve acontecer com o da wna sul, num praw máximo de dois anos. 

A falta de áreas para implantação de novos aterros obriga Porto Alegre 
a destinar parte dos resíduos para o município vizinho de Gravataí, onde 
há um aterro construído por um consórcio de municípios. A solução 
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definitiva para o problema, no entanto, passa pela redução do volume de 
lixo, tanto na origem (com a diminuição do desperdício, por exemplo) 
como na destinação final (com a reciclagem dos resíduos). 

Esse é um dos objetivos do Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, implantado pelo Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana. A fim de reduzir o volume de lixo na origem, o 
Departamento realiza há dois anos um intenso trabalho de consci
entização, com uma equipe de educação ambiental que promove 
cursos e palestras em escolas e outras instituições. 

Para a reciclagem dos resíduos, o Departamento instituiu em julho 
de 1990 o Programa Unidades de Reciclagem, que funciona com base 

A fim de reduzir o volume 

de lixo na origem, o Depar-

tamento realiza um intenso 

trabalho de conscientização, 

com uma eqUlpe que pro mo-

ve cursos e palestras em es

colas e outras instituições 

no trabalho desenvol
vido em oito galpões 
localizados na perife
ria da cidade. Nos 
galpões, mais de 400 
pessoas fazem a sepa
ração do lixo seco de 
acordo com o tipo de 
material (papel, pape
lão, vidro, plástico, 
metal, etc.). Depois 
da separação, o lixo é 
prensado, pesado e ar
mazenado para venda. 

O gerenciamento 
de cada uma das uni-

dades está sob a responsabilidade de uma associação, à qual estão liga
dos os funcionários que trabalham nos galpões. O pagamento desses 
trabalhadores é determinado pela partilha dos recursos obtidos com a 
venda do material reciclável, realizada pelas associações. Tais entidades 
também fazem o controle de todo o material selecionado, informando 
mensalmente ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, por 
meio de uma planilha, as quantidades de cada tipo de material. 

A formação das associações 
As unidades de reciclagem recebem do Departamento de Lim

peza Urbana o apoio técnico para a comercialização dos produtos, 
bem como para a ampliação e reforma dos galpões e para a aquisi
ção de novos equipamentos. Mensalmente, representantes das asso
ciações e do Departamento se reúnem para discutir sobre o anda
mento de suas atividades e sobre seus problemas. Os recursos neces-
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sários às obras nos galpões e à aquisição de equipamentos são con
quistados no âmbito do Orçamento Participativo de Porto Alegre, 
ficando sob o encargo da Secretaria Municipal de Indústria e Co
mércio o repasse das verbas. 

Até chegar à atual configuração, o Programa percorreu uma longa 
trajetória de organização do trabalho de papeleiros, catadores, carro
ceiros e comunida-
des residentes em 

bairros pobres do o gerenciamento de cada 
município. Em al-

guns locais, o Pro- uma das unidades está sob 
grama aproveitou 
formas de organiza
ção pré-existentes, 
procurando conso
lidá-las. Em outros, 
estimulou-se o sur
gimento de associa
ções, como forma 
de incorporar ao 
Programa um con-

a responsabilidade de uma 

associação, à qual estão 

ligados os funcionários 

que trabalham nos galpões 

tingente de trabalhadores informais, desempregados e pessoas caren
tes em geral, que encontravam no lixo o seu meio de sobrevivência. 

Assim, quando o Programa Unidades de Reciclagem começou a 
funcionar, papeleiras e catadoras da Ilha dos Marinheiros já esta
vam organizadas há alguns anos na Associação da Mulheres Pape
leiras e Trabalhadoras. Já na Vila Dique, zona norte da cidade, e no 
bairro Rubem Berta, região noroeste, havia dois núcleos de catado
res que se consolidaram, respectivamente, na Associação de Cata
dores de Materiais Recicláveis Santíssima Trindade e na Associação 
de Reciclagem Ecológica Rubem Berta, pouco depois do início das 
atividades do Programa. Sob a coordenação do Departamento Mu
nicipal de Limpeza Urbana, esse processo de organização foi esten
dido aos catadores residentes nas imediações do aterro sanitário da 
zona norte, que na época ainda estava em operação. Posteriormen
te, foram integradas mais quatro associações de recicladores: Vila 
Pinto, Cavalhada, Restinga e Campo do Tuca. 

Em cada unidade, uma história 
Como em Campo do Tuca, cada uma das outras localidades em 

que hoje existem associações e unidades de reciclagem tem sua pró
pria história de organização da comunidade e de construção dos 

29 



30 

HISTÓRIAS 
DEUM 
BRASIL QUE 
FUNCIONA 

galpões. Por exemplo: na Ilha dos Marinheiros, no bairro Rubem . 
Berta e na vila Dique, a organização dos catadores, papeleiros e reei
dadores começou por iniciativa das igrejas. Na Vila Pinto, a iniciati
va partiu da própria comunidade, que criou o Centro de Educação 
Ambiental da Vila Pinto. O Centro destinava-se a trabalhar a ques
tão da violência contra as mulheres, promovendo a conscientização 
sobre seus direitos e a geração de alternativas de renda. A reciclagem 
do lixo seco, num galpão localizado na própria vila, foi a maneira 
encontrada para que as mulheres da comunidade pudessem traba
lhar próximo ao local de moradia, adquirindo o respeito de seus 
vizinhos e resgatando a auto-estima. 

Já na região do aterro da wna norte, foi preciso que o Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana iniciasse um trabalho de cadastramento 

O Programa percorreu 

uma longa trajetória de 

organização do trabalho 

de papeleiros, catadores, 

carroceiros e comunida-

des residentes em bairros 

pobres do . ' . 
mUnlClplO 

e de conscientização 
dos moradores. O pro
cesso foi longo e árduo, 
devido à diversidade 
dos grupos e à precari
edade em que vivia 
aquela população. Ha
via até casos de meni
nas que se prostituíam 
em troca dos materiais 
recicláveis mais valori
zados, como o alumí
nio. O Departamento 
começou por proibir 
que as pessoas "acam-
passem" no aterro e 

que nele entrassem menores de 16 anos. Em seguida, delimitou-se um 
espaço para cada grupo de catadores, com o estabelecimento de horários 
de trabalho e a criação de uma área de armazenagem, de modo a elimi
nar a atuação dos intermediários na venda dos materiais recicláveis. 

Passados mais de 10 anos de funcionamento do Programa Unida
des de Reciclagem, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana 
agora quer implantar uma Central de Vendas e uma Usina de Benefi
ciamento de Plásticos, que já se encontra na fase final de construção. É 
o que falta para a formação de uma cadeia produtiva de produtos 
reciclados, agregando valor ao processo e gerando novos postos de 
trabalho. Também se pretende construir novas unidades de recicla
gem, a fim de atender as pessoas que aguardam na fila de espera para 
participar do Programa. Tanto interesse se deve à descoberta de que o 
lixo de Porto Alegre passou a gerar trabalho e renda. 
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ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
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Preservando os mananciais 
para preservar a vida 
PROGRAMA DE PROTEÇ ÃO AOS MANANCIAIS- SP 

Com este Programa, os municípios da 
Bacia dos Rios Piracicaba e Capivari 
estão conseguindo recuperar seus 
mananciais, o que significa água limpa 
em quantidade suficiente para todos 

pesar de possuir as maiores reservas de água doce do 
mundo, o Brasil sofre com a falta desse mineral tão 
valioso e com o problema da poluição dos mananciais. 
Nas grandes cidades, a população já é obrigada a con-

viver com racionamentos. Para garantir o abastecimento e a quali
dade da água consumida, cidades e empresas estão organizando 
consórcios, em várias regiões do País. 

No estado de São Paulo, o Consórcio da Bacia dos Rios Piracicaba 
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e Capivari realiza diversas ações, com o objetivo de recuperar e pro
teger a bacia desses dois rios, fontes de água para uma grande região 
do estado. O Consórcio é uma associação de usuários da água dessa 
bacia, congregando 42 municípios e 27 empresas da região. Entre as 
iniciativas do Consórcio, há o Programa de Proteção aos Mananci
ais, que promove o reflorestamento da mata ciliar nativa. A mata 
funciona como um filtro, impedindo que a sujeira e os poluentes 
cheguem ao leito dos rios. 

O trabalho de reflorestamento vai ao encontro das exigências do 
Código Florestal, de 1965, que prevê a existência de uma área de 
recuo para a preservação das matas ciliares nativas. Ao mesmo tem
po, porém, o Programa se mostra muito mais flexível do que essa 
legislação, que impossibilitaria a exploração de atividades produti
vas em diversas áreas da região, extremamente rica em mananciais. 
O Programa, ao contrário, parte do reconhecimento de que já exis
tem diversas propriedades nas áreas a serem protegidas, procurando 
se adaptar às características de cada uma delas. 

Trata-se de uma forma sustentada de promover o equilíbrio 

A MAIOR PARTE DA ÁGUA É UTILIZADA 

PELOS HABITANTES DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

(VAZÃO POR SEGUNDO) 

• RMSP 

Região de Piracicaba 

ambiental e ao mesmo tempo possibilitar a exploração econômica da 
área rural dos municípios que fazem parte da bacia hidrográfica. Em 
linhas gerais, as ações são divididas em três fases: na primeira, realiza
se um diagnóstico da situação da propriedade que será beneficiada. 
Com base nesse diagnóstico, é feito o projeto de reflorestamento. 

Plantando agora para colher no futuro 
Após a aprovação do projeto pelos órgãos responsáveis, inicia-se 

a segunda fase, isto é, o plantio. As árvores plantadas são todas ori
ginárias da região, o que estimula a preservação da biodiversidade 



PROGRAMA 
GESTÃO 
PúBLICA 

E CIDADANIA 

da Mata Atlântica. Além disso, sementes de espécies ameaçadas de 
extinção são recolhidas e posteriormente enviadas para outras orga
nizações que também fazem esse tipo de trabalho. 

Durante o plantio, observam-se determinadas diretrizes técnicas 
que possibilitam o desenvolvimento adequado da floresta. Por exem
plo: 15% das mudas utilizadas são de árvores frutíferas, o que faci
lita a atração de ani-
mais e pássaros na-
tivos da região. Eles 
atuam como disse
minadores de espé
cies vegetais, carre
gando sementes 
para locais próximos 
e estimulando, des
sa forma, o desen
volvimento natural 
das florestas e da bi
odiversidade. 

Depois do plan
tio, começa o acom
panhamento da evo-
lução das mudas 

Após um longo período 

de aumento da poluição 

e de problemas ambien-

tais, o piracicabano está 

novamente se sentindo 

orgulhoso do rio que dá 

nome ao município 

plantadas, terceira fase do trabalho. Durante dois anos, um técnico 
visita regularmente as áreas onde foram realizados os plantios, para 
observar o desenvolvimento das mudas e desenvolver algumas ati
vidades de proteção das árvores, quando necessário. 

As ''mães" das árvores 
Uma das principais inovações do Programa é a articulação entre 

diversos atores sociais, que vêem a recuperação e a manutenção dos 
mananciais como um bom negócio para todos . O Programa funci
ona como uma forma de interlocução das diversas partes envolvi
das, sempre buscando uma solução consensual. Entre os diversos 
parceiros da iniciativa, encontram-se o Departamento Estadual de 
Proteção aos Recursos Naturais (DEPRN), o Ministério Público, 
as Secretarias Municipais de Agricultura e de Meio Ambiente, as 
Casas de Agricultura da região, a Polícia Florestal, bem como orga
nizações não-governamentais ligadas à questão ambiental e associa
ções de empresários e de proprietários rurais. 

Já foram plantadas quase um milhão de mudas, mas o trabalho 
está apenas começando. Para a expansão das atividades, o Programa 
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de Proteção aos Mananciais conta com valorosos aliados: sete viveiros 
produzem as mudas e realizam o intercâmbio de espécies e de técnicas 
de plantio. Nesses locais, acontece o contato direto entre os responsá
veis pelo Programa e os proprietários das áreas beneficiadas. Nos vivei
ros também se pode observar a "alma" do Programa. Os funcionários 
envolvidos têm orgulho do trabalho que realizam e atuam como se 
fossem "mães" das mudas, não hesitando em advertir os proprietários 
que se mostram descuidados no trato com as plantas. 

• Uma estratégia de conscientização ecológica 
Não há doação de mudas: elas são trocadas por insumos para a 

produção de mais mudas. A troca contribui para a sustentabilidade do 
Programa e incentiva cada parceiro a assumir sua responsabilidade no 
sucesso da iniciativa. Como resultado dessa sinergia, o Programa conta 
hoje com vários agentes multiplicadores. Alguns proprietários ficaram 
tão satisfeitos com os plantios realizados que atuam como interlocutores 
do Programa em suas 
comunidades. 

Entre os resultados 
obtidos pela experiência, 
destaca-se a conscienti
zação da população 
quanto à necessidade de 
se manter o equilíbrio 
ambiental. Para cada 

Alguns proprietários mos-

tram-se tão satisfeitos com 

os plantios que atuam como 

interlocutores do Programa 

plantio, organiza-se um em suas comunidades 
evento que reúne crian-
ças das escolas da região 
e representantes do poder público e da sociedade civil. Parte das mudas 
são plantadas pelas crianças, que também têm acesso a diversas in
formações sobre a proteção do meio ambiente. 

A mudança de comportamento evidencia-se principalmente no 
município de Piracicaba, que passou a valorizar o rio que corta a 
cidade e que é um dos seus principais cartões de visita. Após um 
longo período de aumento da poluição e de problemas ambientais, o 
piracicabano está novamente se sentindo orgulhoso do rio que dá 
nome ao município. 

O exemplo de Piracicaba mostra que, apesar do tempo necessário 
para a maturação do Programa, as sementes plantadas dão origem não 
apenas a novas árvores, mas também a uma consciência ecológica. No 
futuro, essa consciência garantirá a recuperação das áreas degradadas e 
a preservação das que ainda se mantêm intocadas. 
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• 
EscoLA MUNICIPAL 

Mso'EROY GuARANI-KAiowA 
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 

Município de Amambaí, MS 

CONTATO: 
Zita Centenário 

INSTITUIÇÃO: 
Secretaria de 

Educação de Amambaí 

ENDEREÇO: 
Praça Coronel 

Valência de Brum, 333 
Amambaí- MS 
CEP 79990-000 
(67) 481-1911 

A volta do orgulho 
de ser índio 
EscoLA MuNICIPAL 

Mso' EROY GuARANI - KAIOWÁ 

A implantação de escolas diferenciadas 
ajudou os Guarani-Kaiowá de Amambaí 
(MS) a recuperar as tradições indígenas, 
a auto-estima e a esperança 

ercados por uma sociedade que os discrimina e que não os 
compreende, submetidos a diversas formas de dominação 
cultural e de exploração econômica, os índios Guarani
Kaiowá do Mato Grosso do Sul viviam desesperançados e 

melancólicos. Nas aldeias Amambaí, Limão Verde e Jaguari, localiza
das no município de Amambaí, a falta de perspectivas se traduzia na 
elevada taxa de suicídios (noticiada com destaque pela imprensa nos 
últimos anos) e na recorrência dos casos de alcoolismo. 
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Os índios perderam a capacidade de se auto-sustentar com os 
recursos da natureza e passaram a depender totalmente de produtos 
adquiridos na cidade. Freqüentemente considerados preguiçosos, ir
responsáveis e incapazes, tinham de se submeter ao trabalho nas usi
nas de cana-de-açúcar das regiões Sul e Sudeste ou à mendicância 
nas beiras de estradas. 

Culminando um processo que começou há 500 anos, os Guarani
Kaiowá agora sofriam de forma aguda com a falta de auto-estima e 
de auto-confiança. Seus valores culturais e suas tradições perdiam-se 
aos poucos numa névoa de esquecimento. 

Em meio ao esforço para interromper ou, pelo menos, amenizar 
esse processo, a comunidade indígena de Amambaí há muitos anos 
reivindicava a transformação das escolas locais - que até então fun
cionavam como extensão das escolas rurais - em estabelecimentos 
de ensino diferenciados, onde o aprendizado dos conhecimentos do 
homem branco convivesse com a preservação da cultura nativa. 

O Projeto Escola Municipal Mbo'Eroy Guarani-Kaiowá começou a 
tomarformaem 1990, 
como resultado de in
tensa pressão da comu
nidade sobre as autori
dades públicas. Mas só 
em 1998, após um lon
go período de negoci
ações, reuniões, encon
tros e cursos, o novo 
modelo de ensino foi 
finalmente aprovado e 
reconhecido pelo Con
selho Estadual de Edu-
cação. Até então, o 

As aulas sao ministradas 

na língua Guarani-Kaiowá 

e incluem também as dan

ças tradicionais, o artesa

nato, a pintura e os ritu

ais religiosos dos índios 

Conselho negava o reconhecimento desse tipo de escola, devido ao ca
ráter diferenciado do seu projeto pedagógico e administrativo. 

Hoje, a Escola Mbo'Eroy Guarani-Kaiowá atende 680 alunos, 
sendo totalmente gerenciada pelos próprios índios, por meio de uma 
parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Amambaí e as 
três aldeias indígenas do município. 

A comunidade dentro da escola 
Nessas aldeias habita uma população de mais de quatro mil 

índios, que vivem confinados em aproximadamente dois mil hec
tares . O Projeto funciona com uma escola-sede, na aldeia de 
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Amambaí e duas escolas-extensões, localizadas nas aldeias vizinhas 
(Limão Verde e Jaguari). A escola-sede oferece desde a pré-escola 
até a sa série do ensino fundamental e as duas escolas-extensões 
oferecem da pré-escola até a 4a série do ensino fundamental. 

As escolas têm como principal objetivo resgatar a auto-estima do 
povo Guarani-Kaio-
wá, por meio da valo
rização de sua cultura, 
bem como do forneci
mento do ensino de 
qualidade e da forma
ção de professores e de 
lideranças indígenas. 

A comunidade par
ticipa ativamente não 
só da escolha dos dire-
tores, professores e fi.m-

O povo Guarani-Kaiowá 

voltou a lutar por seus di-

reitos e pela solução de 

seus problemas, a partir de 

suas próprias capacidades 

cionários, como também da elaboração do calendário e do planejamen
to escolar como um todo. As decisões administrativas sempre são to
madas de forma conjunta entre as escolas, os representantes da co
munidade e a Secretaria Municipal de Educação. 

As atividades pedagógicas contemplam, juntamente com os as
suntos que fazem parte das demais escolas - como história, geo
grafia e matemática - , todos os aspectos relacionados à vida das 
comunidades - como saúde, cultura tradicional, economia, etc. 
As aulas são ministradas na língua Guarani-Kaiowá e incluem tam
bém as danças tradicionais, o artesanato, a pintura e os rituais reli
giosos dos índios. 

Para trabalhar tais conteúdos, o Projeto conta não só com profes
sores formados, como também com pais de alunos, líderes indíge
nas e pajés, numa demonstração de que a Escola Mbo'Eroy Guarani
Kaiowá conseguiu atrair a comunidade e se tornar uma parte im
portante da vida das aldeias. 

Os jovens redescobrem a tradição 
Um dos resultados mais importantes da iniciativa é a recupera

ção da auto-estima do povo Guarani-Kaiowá, que voltou a lutar por 
seus direitos e pela solução de seus problemas, a partir de suas pró
prias capacidades. O Projeto ajudou ainda a reduzir a taxa de suicí
dios e os casos de alcoolismo. 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Produção e Abasteci
mento, as escolas estão cultivando hortas, que contribuem para 
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melhorar a merenda escolar e a alimentação da comunidade em ge
ral. Com isso, diminuiu a ocorrência de verminoses e de doenças 
resultantes da subnutrição. · 

Diminuiu também a evasão escolar que, embora ainda esteja em 
torno de 20%, equivale à metade da que se verificava antes do Pro
jeto. As crianças e os jovens passaram a conhecer melhor os valores 
tradicionais da cultura indígena, retomando práticas que estavam 
caindo no esquecimento, como as danças e os rituais. 

Coral infantil 
Fora das aldeias, a revitalização cultural ajudou a combater o pre

conceito em relação aos Guarani-Kaiowá. Como sinal dessa mudan
ça, formou-se um coral composto por 50 crianças Guarani-Kaiowá, 
que se apresentam em vários momentos culturais e festivos na sede do 
município, sendo convidados por escolas, associações, etc. 

Com um gasto anual de R$ 200 mil (1 Oo/o das despesas munici
pais em educação), o Projeto Escola Municipal Mbo'Eroy Guarani
Kaiowá conta com o trabalho de 22 professores indígenas e de 12 
técnicos e funcionários administrativos - todos índios - incluindo a 
direção. Atualmente 30 índios estão se habilitando como professo
res de ensino médio. 

Além da parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o 
Projeto recebe também o apoio da Secretaria Municipal da Produ

ção e Abastecimento 
(responsável pela me

Fora das aldeias, a revi

talização cultural aju-

dou a combater o pre-

conceito em relação ao 

renda escolar), da Se
cretaria Municipal de 
Saúde, da Secretaria 
Estadual de Educação 
e do Ministério da 
Educação. A Secreta
ria Estadual comple-
menta os recursos ne-

povo G u a r a n i - K a i o w á cessários à construção 
e à reforma de escolas, 
além de pagar os pro

fessores que ministram o curso de formação do magistério. O Mi
nistério da Educação também contribui com recursos para a for
mação dos professores indígenas. A Universidade Católica Dom 
Bosco colabora pontualmente com o Projeto, realizando ativida
des de capacitação dos professores sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis, como a AIDS. • 
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• PROGRAMA BEBÊ SAUDÁVEL 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Tamboril, CE 

CONTATO: 
Inês Santos de Couto 

INSTITUIÇÃO: 
Hospital Regional de Tamboril 

ENDEREÇO: 
Av. Franklin Cavalcante, sjn 

Tamboril - CE 
CEP 63750-000 
(88) 617-1102 

O alimento que é 
um santo remédio 
PROGRAMA BEBÊ SAUDÁVE L 

O município de Tamboril (CE) reduz 
rapidamente a mortalidade infantil com 
uma idéia tão simples quanto eficaz: 
o incentivo ao aleitamento materno 

amboril é um município cearense de cerca de 27 milha
bitantes, dos quais mais de 60% vivem na zona rural. 
Trata-se de uma daquelas localidades pobres do semi-ári
do, onde a agricultura é a principal atividade econômica, 

a prefeitura é o principal empregador e a seca, um dos maiores flagelos. 
Outro flagelo é a mortalidade infantil, que chegou a atingir 75 em 
cada 1000 crianças com menos de um ano, uma das taxas mais ele
vadas de todo o Estado. Em pouco mais de dois anos, porém, o 
município conseguiu reverter o quadro, reduzindo em quase 80% o 
número de óbitos entre os recém-nascidos. O responsável pela trans
formação foi o Programa Bebê Saudável, desenvolvido pela Prefeitu-
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ra, por meio da Secretaria de Saúde, a partir de maio de 1998. 
Tudo começou quando a "Ora. Inês", como é conhecida a assis

tente social do Hospital Regional de Tamboril, improvisou um tra
balho com gestantes e parturientes, visando incentivar o aleitamento 
materno. Corria o mês de outubro de 97 e a doutora alarmava-se 
com a incidência de diarréia e de infecção respiratória entre os bebês. 
Acreditava que tais doenças poderiam ser suprimidas com a 
amamentação no seio. 

Numa sala de reuniões do hospital, a assistente social passou a dar 
palestras diárias para grupos de mulheres e atendimento mensal para 
cada uma delas. Os resultados começaram a ser perceptíveis a partir 
de maio de 98, com a diminuição do número de óbitos. Animada 
com o impacto, a Secretaria de Saúde priorizou o estímulo à iniciati
va. Era o início do Programa Bebê Saudável. 

Acompanhamento no hospital e em casa 
A sala de atendimento às mulheres e às crianças foi pintada e 

decorada, ganhando quadros, brinquedos e melhores acomodações 
para mães e filhos. O cartão do bebê, o folheto com instruções sobre 
alimentação e o de assepsia bucal, que até então eram feitos manual
mente, passaram a ser impressos. A equipe do hospital, dos médicos 
aos faxineiros, os agentes de saúde e o Grupo de Incentivo ao Aleita
mento Materno (GIAM), composto por voluntários, receberam trei-

EM 1997, A MORTALIDADE - ---)~ I 
INFANTIL '\!O MUNICÍPIO 

ERA UMA DAS MAIS ALTAS 

DO CEARA 
(NÚMERO 58,31 15 
DE ÓBITO.' 
EM CADA 31,39 56,26 
1000 
CRIANÇ'\5 

COM 

MENOS 

DE UM 

ANO 

DE \1DP 

Fonte: 
• Brasil, Nordeste Ceará 

I 

e Ceará: Min. da Saúde 
• Tambori I: Secretaria 
Municipal de Saúde 

namento intensivo. Hoje 
todos são capazes de for
necer informações minu
ciosas sobre a importân
cia do aleitamento e sobre 
o valor nutricional do lei
te materno. Explicam a 
forma correta de segurar 
a criança e posicioná-la ao 
seio, bem como a manei
ra de coletar manualmen
te o leite. 

Ao passar pelo atendi
mento mensal, que tem a 
duração de 20 minutos, a 
mãe recebe orientação de
talhada sobre lactação e 
desenvolvimento do bebê. 
Verifica-se o peso e o ta-
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manho da criança. Quando necessário, ambos são encaminhados ao 
médico, que ocupa o consultório contíguo. 

Assim que fica grávida, a gestante é encaminhada ao pré-natal, 
começando a fazer visitas regulares ao hospital. Além da vacinação 
obrigatória, recebe um complexo de vitaminas e ferro. Nos atendi
mentos mensais, assiste às palestras, juntamente com as mães. A 
troca de informações entre os dois grupos, mães e gestantes, incen
tiva ainda mais o aleitamen-
to. Para as gestantes, olhar 
os bebês e ouvir o depoi
mento das mães que fazem 
o aleitamento confirma a 
validade das informações 
prestadas pela assistente so
cial e pela equipe de saúde. 
No décimo dia após o nas
cimento, começam as con
sultas do recém-nascido. 

A articulação entre o 
Hospital e os agentes comu
nitários de saúde constitui 
um importante fator de su
cesso do Programa. Embo
ra os agentes já visitassem as 
residências orientando as 

Ü MUNICÍPIO DE 

TAMBORIL CONSEGUIU 

UMA REDUÇÃO 

DE 78,8°/o 
NA TAXA DE 

MORTALIDADE 

INFANTIL 
(NúMERO DE 

ÓBITOS, EM CADA 

1000 CRIANÇAS 

COM MENOS DE 

UM ANO DE VIDA) 

Fonte: 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde 1997 

15 

15,9 

1999 

mães, não havia relação entre essa atividade e as ações realizadas no 
Hospital. A partir da implantação do Programa, o Hospital Regio
nal de Tamboril tornou-se um centro de referência, em torno do 
qual se organiza o trabalho dos agentes comunitários de saúde. 

Nas visitas mensais às residências, os agentes monitoram o desen
volvimento das crianças, anotando as informações observadas no car
tão que as mães recebem logo após o parto. À cada visita domiciliar, o 
cartão deve ser assinado pelo agente comunitário de saúde. No pri
meiro mês são necessárias mais visitas (cerca de quatro), até que o 
bebê aprenda a mamar e a mãe se sinta segura com o aleitamento. Em 
cada visita, o agente verifica as condições de higiene da habitação e da 
criança, bem como o peso e as medidas do bebê. 

O retrato da saúde 
As mães que amamentam os filhos até o sexto mês, quando as 

crianças começam a ingerir outros alimentos, ganham um diplo
ma com a fotografia do bebê e uma camiseta infantil estampada 
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com a logomarca do Programa Bebê Saudável. Dada a miséria em 
que vive a população, tais prêmios se tornaram grandes incentivos 
ao aleitamento. As mães guardam o diploma na bolsa e exibem, 
orgulhosas, seus bebês enfeitados e sorridentes. A importância des
se registro pode ser medida pela ausência de fotografias dos filhos 
mais velhos. "Aqui no Ceará é difícil ter foto de menino pequeno", 
costumam dizer as mulheres. 

E o que as fotos registram é confirmado pela observação direta. 
As crianças se movimentam mais e demonstram maior vivacidade 
mas, ao contrário da idéia antes difundida entre as mulheres, tais 
características são agora interpretadas como sinais de inteligência. 

As crianças se movimen

tam mais e demonstram 

maior vivacidade, mas 

agora tais características 

são interpretadas como 

sinais de inteligência 

Antes era considerada 
saudável a "criança bo
azinha'', que fica quie
ta no berço ou na rede. 
Ao incentivar o aleita-
mento, o Programa es
timula o contato entre 
mãe e filho, valoriza o 
papel da mulher, além 
de induzir a uma inevi
tável comparação entre 
o comportamento dos 
filhos amamentados no 
seio e os que foram ali

mentados com mamadeira. As mães relatam que os bebês amamen
tados no peito são mais "ativos", "espertos" e "carinhosos". 

Os números contam outra parte da história: a mortalidade infan
til no município caiu para 15,9 por mil. A queda é uma conseqüên
cia do aleitamento, que melhora a qualidade nutricional da alimen-

' tação recebida pelas crianças, aumenta a resistência imunológica dos 
bebês e elimina os riscos da utilização de água contaminada no pre
paro de mamadeiras. Há também uma sensível diminuição do custo 
da alimentação do bebê. 

Tais benefícios são extremamente importantes, principalmente 
quando se considera o baixo poder aquisitivo da população (o que 
dificulta a compra do leite industrializado) e a falta de saneamento 
básico, características marcantes da região. Deve ser considerada tam
bém a dificuldade de mudar hábitos tradicionais firmemente enrai-

' zados na falta de informação da população pobre. Para realizar essa 
I mudança, não existe argumento tão eficaz quanto a constatação de 
I que o Programa Bebê Saudável está salvando vidas. 
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PROJETO BARRACÕES 
CULTURAIS DA CIDADANIA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de 

Itapecerica da Serra, SP 
CONTATO: 

Sebastião José Soares 
INSTITUIÇÃO: 

Departamento de Cultura do 
Municíp10 de Itapecerica da Serra 

ENDEREÇO: 
Rua Adolfo Pinheiro, 96 

Itapecerica da Serra - SP 
CEP 06850-000 

(11) 7947-1422 

A gente não 
quer só comida 
pROJETO BARRACÕES 

CULTURAI S DA CIDA DANIA 

Em espaços simples e improvisados, 
Itapecerica da Serra (SP) 
leva arte e agitação cultural 
para a população da periferia 

aredes nuas, chão de cimento e nenhuma sofisticação 
arquitetônica: em espaços tão despojados, acontece uma 
grande agitação cultural. Oficinas de dança, música, tea
tro, literatura e artes plásticas, além de exposições, encon-

tros culturais e apresentações artísticas. A proposta é incorporar a 
idéia de simplicidade e improviso, como se cada espaço fosse um 
"barracão", onde o único recurso é a criatividade. 

Os Barracões Culturais da Cidadania foram criados pelo Depar
tamento de Cultura da prefeitura de Itapecerica da Serra para liberar 
tal criatividade e para levar cultura, arte e lazer gratuitos à população 
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carente do município. Para essa população, simplicidade e improvi
so não são apenas características do processo criativo, mas imposi
ções ditadas pela necessidade de sobrevivência. Localizado dentro de 
uma área de proteção a mananciais vizinha à cidade de São Paulo, o 
município enfrenta os mesmos problemas dos bairros periféricos da 
capital paulista: pobreza, violência, ausência de políticas públicas e 
falta de acesso aos equipamentos de cultura e lazer. 

Lutando contra essa realidade, em 1997 o Departamento de Cul
tura de Itapecerica da Serra procurou as sociedades amigos de bairro e 
as paróquias da Igreja Católica para apurar qual a demanda por ativi
dades culturais em cada comunidade. Das conversas iniciais, surgiram 
também as negociações sobre os locais para a realização das atividades. 

, As sociedades amigos de bairro e as igrejas cederam os espaços para as 
primeiras oficinas, as
sim como algumas es

A experiência contribui 

para melhorar o convívio 

social no interior de 

cada comunidade, para o 

surgimento de grupos 

culturais e para a for

maça o dos JOVens 

colas. Nestas, porém, o 
Projeto ainda enfrenta 
algumas resistências, 
sob o argumento de 
que as oficinas atrapa
lham as aulas. 

Para contornar tais 
resistências e dar conta 
da elevada demanda 
pelas atividades do Pro
jeto, em 2000 a prefei
tura inaugurou dois es
paços que reúnem as 
diversas oficinas: o Bar
racão do Jardim J acira, 

um dos bairros mais violentos do Estado, e o Barracão do Parque Pa
raíso, que futuramente se transformará no Teatro Municipal. 

Enquanto aguardam a inauguração de novos Barracões, os mo
radores de outros bairros continuam participando das oficinas que 
acontecem nos salões paroquiais e nas sociedades amigos de bairro. 
Além disso, a prefeitura estuda a possibilidade de se firmar um 
convênio com a empresa responsável pelo transporte público no 
município, para que os alunos das oficinas tenham direito ao trans
porte gratuito nos dias de atividade. Em quase três anos de funcio
namento dos Barracões Culturais, mais de 1200 pessoas participa
ram das oficinas, que são encontros semanais de três horas de du
ração, monitorados por profissionais com especialização nas várias 

' atividades oferecidas. 
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A expansão do Projeto, com a inauguração de novos Barracões, 
ou a garantia do transporte gratuito às pessoas que moram em bair
ros distantes, seria de extrema importância para ampliar o alcance da 
iniciativa. Para se ter idéia dessa importância, basta observar que 
uma das alunas da oficina de dança começou a dar aulas no próprio 
pátio de sua escola, ensinando os colegas interessados em participar 
das atividades mas que 
não têm condições de 
se locomover até um 
dos "Barracões". 

Uma das formas 
encontradas para su
perar as limitações or
çamentárias do Proje
to é a parceria com a 
Indústria de Cosmé
ticos Natura, instala
da no município. 
Além de ter patroci
nado uma exposição 
do famoso fotógrafo 
Sebastião Salgado, no 
Barracão do Jardim 

Para as famílias, os Barra-

cães Culturais da Cidada-

nia trazem ainda a opor

tunidade de discutir as re-

lações de gênero, revelan-

do as diversas formas de 

submissão das mulheres 

Jacira, a empresa contribui com aproximadamente 30% dos recur
sos financeiros do Projeto, pagando o salário dos monitores. Duran
te algum tempo, também participou da iniciativa a Secretaria Esta
dual de Cultura, que pagou o salário de parte dos monitores, até que 
eles fossem contratados em definitivo por meio de um concurso re
alizado pela prefeitura. 

O Projeto ainda possui interfaces com a Secretaria Municipal 
de Saúde, com a Vara da Infância e da Juventude e com a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. Psicólogos que trabalham para a 
Secretaria de Saúde, dentro de um programa de atendimento às 
famílias, encaminham algumas pessoas para participarem das 
atividades desenvolvidas nos Barracões. Ao determinar a pres
tação de serviços comunitários como penalidade para jovens in
fratores, a Vara da Infância e da Juventude também faz o enca
minhamento desses jovens para o Departamento de Cultura, 
onde eles podem se inscrever em oficinas de sua preferência. Há 
também alguns participantes que são encaminhados por um pro
grama de segurança preventiva posto em prática pela Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. 
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Participação política 
Todas essas interfaces dão uma idéia do impacto do Projeto, que 

vai muito além da expressão artística e do acesso às atividades cultu
rais. A experiência contribui para melhorar o convívio social no in
terior de cada comunidade, para o surgimento de grupos culturais e 
para a formação dos jovens. Funcionando em uma região com altos 
índices de violência, o Projeto diminui a atração que o mundo das 
drogas pode exercer sobre os adolescentes, além de estimular a leitu
ra e aumentar o interesse pela escola. Entre os adolescentes que par
ticipam das oficinas, alguns trabalham durante o dia e estudam à 
noite, mas trocam a folga do final de semana pela prática de sua 
atividade cultural preferida. 

Para as famílias, os Barracões Culturais da Cidadania trazem 
ainda a oportunidade de discutir as relações de gênero, revelando 
as diversas formas de submissão das mulheres. Assim acontece, por 
exemplo, no grupo de dança Mulheres do Santa J úlia, que por meio 
de discussões e da expressão artística estão encontrando um cami-

O Projeto também am-

plia a conscientização 

da população sobre seu 

relacionamento com o 

poder público e sobre a 

nho para a emancipa
ção de suas integran
tes. Elas também pas
saram a envolver as fa
mílias nas atividades, 
levando maridos e fi
lhos para assistir às 
apresentações. 

Como indica o 
nome do Projeto, o tra
balho desenvolvido nos 

importância de participar Barracões se reflete ain
da nos direitos de ci-

das decisões coletivas dadania, pois amplia 
a conscientização da 
população sobre seu 

relacionamento com o poder público e sobre a importância de 
participar das decisões coletivas. Sinaliza essa mudança de men
talidade o envolvimento dos alunos nas discussões do orçamento 
participativo (reivindicando a construção de novos Barracões) e 
do plano diretor do município. 

Aos poucos, a população também se mobiliza para que a cul
tura se torne uma prioridade dos governos. A criação da Co
missão Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura 
e da Lei de Incentivo à Cultura são algumas das conquistas nes
sa direção . 
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E CIDADANIA EDUCAÇÃO TICUNA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Aldeias Ticuna da Região do 

Alto Solimões - AM 
CONTATO: 

Jussara G. Gruber ou 
Santo Cruz M. Clemente 

INSTITUIÇÃO: 
Organização Geral 

dos Professores 
Ticuna Billngues - OGPTB 

ENDEREÇO: 
SHIN, Quadra 1 -

Conjunto 9 - Casa 3 
Brasília - DF 

CEP 71505-090 
(61) 468-2620 

A aldeia que 
ensina e faz história 
PROJETO EDUCAÇÃO TICUNA 

A partir da formação de professores, 
os índios Ticuna resgatam a própria 
língua e preservam suas tradições 

mbora seja um direito básico do cidadão, a escola pú
blica muitas vezes representa, para as populações indí
genas, mais um instrumento do processo de domina
ção cultural a que estão submetidas. Na escola, ao mes-

mo tempo em que aprende a cultura do homem branco, o índio 
assiste à perda de suas próprias tradições, ao esquecimento de sua 
língua e ao gradual desaparecimento de toda a sua cultura. Por isso, 
uma antiga bandeira de luta dos povos indígenas é o reconheci
mento oficial de escolas diferenciadas, que respeitem a diversidade 
e as tradições nativas dos alunos. Em tais escolas, a educação base-
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ada na cultura do homem branco não exclui a preservação da cultura 
indígena, a começar pelo aprendizado da língua materna, que acon
tece juntamente com o da língua portuguesa. 

O Projeto Educação Ticuna visa apoiar o funcionamento de 93 
dessas escolas, distribuídas pelas aldeias Ticuna da Região do Alto 
Solimões, no Estado do Amazonas. O Projeto atua nos municípios 
de Tabatinga, Benjamin Constam, São Paulo de Olivença, Amaturá 
e Santo Antônio do Içá. Trata-se de um conjunto de ações cuja 
meta principal é a formação de professores Ticuna. Implantado em 
1993 pela Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngües 
(OGPTB), o Projeto encontra-se atualmente na segunda fase, 
dedicada à formação do magistério para o ensino médio (antigo 
segundo grau). 

A primeira fase, encerrada em 1997, formou 212 professores de 
ensino fundamental (antigo primeiro grau). N esta segunda fase, o 
projeto beneficia diretamente 230 professores, que representam 
95% dos professores Ticuna. Indiretamente são beneficiados tam
bém 7.500 alunos, ou seja, cerca de 21 % da população Ticuna, 
estimada em 35 mil pessoas. 

o PROJETO EDUCAÇÃO TICUNA TEM 

UM CUSTO ANUAL DE APROXIMADAMENTE R$ 350 
MIL (ORIGEM DOS RECURSOS, EM o/o) 

· OGPTB 

· BID, Fundo Francês, CAF e PRAIA 

- Ministério da Educação 

-Fundação Abrinq 

- Funai 

- Rainforest Foundation 

8% 

5% 

2% 

42% 

Fonte: Organi zação Geral 
dos Povos Ticuna Bilíngües 

O curso transcorre em etapas, cada uma delas com duração mé
dia de 35 dias, sendo ministrado durante o período das férias esco
lares no Centro de Formação de Professores Ticuna, localizado na 
aldeia Filadélfia, a cerca de 12 quilômetros da sede do município 
de Benjamin Constam e a aproximadamente 1.100 quilômetros 
de Manaus. Durante cada etapa, os participantes planejam a etapa 
subseqüente e as outras atividades, como a produção e a distribui-

1 ção de material didático. 
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Aprendendo com os mais velhos 
A experiência tem possibilitado o reconhecimento da educação di

ferenciada nas escolas da Região do Alto Solimões e a consolidação de 
um novo modelo de ensino. Um sinal expressivo desse reconhecimen
to é a contratação, pelas prefeituras locais e pela Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI), de 70% dos professores que passaram pelo curso 
de formação. O curso transformou-se, assim, num pré-requisito im
portante para a obtenção de uma vaga no magistério público da re
gião, atraindo para o Projeto inclusive professores não-indígenas. 

Entre os alunos, o Projeto Educação Ticuna tem se refletido no 
aumento do interesse 
pelas aulas. Eles passa
ram a se comunrcar 
mais com os professo
res que, graças aos pla
nos de aulas preparados 
durante os cursos de 
formação, incluem no 
currículo assuntos dire
tamente relacionados 
ao povo Ticuna. Quan
do estudam geografia, 
por exemplo, os alunos 
aprendem a localização 
dos limites de terras. 

O uso da língua ori-

Uma antiga bandeira de 

luta dos povos indígenas 

é o reconhecimento ofi-

cial de escolas diferen-

ciadas, que respeitem a 

diversidade e as tradi-

ções nativas dos alunos 

ginal durante as aulas também contribui, e muito, para a preservação 
e a valorização da cultura tradicional. Tal aspecto foi reforçado depois 
que os professores começaram a convidar os índios idosos para contar 
aos alunos lendas, mitos e fatos que compõem o universo Ticuna. A 
estratégia serviu não só para resgatar palavras e significados que esta
vam se perdendo, como também para despertar o interesse dos mais I 
jovens sobre a história de seu próprio povo. Tornou-se possível, dessa 
forma, registrar centenas de palavras, que poderão levar à produção de 
dicionários e gramáticas. O registro das narrações feitas pelos idosos 
também pode dar origem à publicação de obras de apoio didático e 
intensificar o uso da língua Ticuna na forma escrita. 

Hoje, a produção de cartilhas, cartazes e outros materiais na língua 
Ticuna já constitui um importante apoio nas aulas sobre meio ambi
ente e saúde e em aulas sobre as terras indígenas. Extrapolando as salas 
de aula, o material assim produzido tem se revelado também como 1 

um modo eficaz de obter o envolvimento das comunidades com o 
Projeto e de aproximar ainda mais as escolas e a população das aldeias. 
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As ações de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis 
e os debates sobre questões ambientais, políticas públicas e direitos 
indígenas, realizados no âmbito do Projeto, colaboram para facilitar a 
compreensão das comunidades a respeito da cidadania. 

Com isso, a Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngües, 
tornou-se um elemento aglutinador das comunidades e de defesa 
dos seus interesses diante de outros atores sociais (órgãos públicos, 
igrejas, organizações não-governamentais, etc.). 

As várias fontes de recursos 
Além da Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues -

OGPTB, idealizadora e executora do Projeto, muitas outras contri
buem para o financiamento da iniciativa, que tem um custo anual 
de aproximadamente R$ 350 mil. 

A Organização responde por 8% desse valor, com os recursos obti
dos por meio da venda de artesanato, cartões, cartazes e livros. Cerca 
de 42% da verba para o funcionamento do Projeto provém de um 
conjunto de instituições formado pelo Programa Regional de Apoio 
aos Povos Indígenas da Bacia do Amazonas (PRAIA), pelo Fundo In
ternacional de Desenvolvimento Agrícola, pela Corporação Andina 

O uso da língua original 

durante as aulas também 

contribui, e muito, para a 

preservação e a valoriza

ção da cultura tradicional 

de Fomento (CAF), 
pelo Banco Interameri
cano de Desenvolvi
mento (BID) e, final
mente, pelo Fundo 
Francês. O Ministério 
da Educação contribui 
com 28%, pagando as 
passagens e a remunera
ção dos consultores que 
ministram aulas no cur
so de formação. A Fun-
dação Abrinq pelos Di

reitos da Criança colabora com outros 15%, a FUNAI com 5% e a 
Rainforest Foundation, sediada na Áustria, com 2%. 

A soma dos esforços de tais instituições e, principalmente, a lide
rança exercida pela Organização dos Professores, estão contribuindo 
para recuperar não só as tradições, como também a unidade interna 
do povo Ticuna. Com o Projeto Educação Ticuna, esse povo -
fragilizado pela influência de governos, missionários religiosos e or
ganizações não-governamentais - há sete anos passou a escrever sua 
própria história. • 
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A INcLusÃo SociAL: 
MúLTIPLAS LEITURAS NO 

ÜLHAR DA DIFERENÇA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Diadema, SP 

CONTATO: 
Francisca Edna da Silva Maia 

INSTITUIÇÃO: 
Centro de Atenção 

à Inclusão Social - CAIS 
ENDEREÇO: 

R. São Luiz, 81 
Diadema- SP 

CEP 09911-320 
(11) 4051-1307 

www.diadema.sp.gov.br 

A escola da igualdade 
pROGRAMA DE I NC LU SÃO - (AM I NHOS 

PARA A INCLUSÃO SOCIAL: MúLTIP LAS 

LEITURAS NO ÜLHAR DA DIFERENÇA 

Em Diadema (SP), a prefeitura 
prepara as escolas para receber 
alunos portadores de necessidades 
especiais e desenvolve uma 
política voltada à inclusão social 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegura aos por
tadores de necessidades especiais (portadores de defi
ciências) o direito a freqüentar a escola pública mais 
próxima de sua casa, juntamente com as demais cri-

anças e adolescentes. Os professores devem ser preparados para 
trabalhar com esses alunos sem precisar separá-los do restante da 
classe. Na prática, porém, os governos dão pouca atenção ao as
sunto e dificilmente se encontra uma escola pública preparada para 
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receber alunos com necessidades especiais. 
Em Diadema, município da região do Grande ABC, em São 

Paulo, a prefeitura está levando essa questão a sério. Com o Pro
grama de Inclusão, a prefeitura tem conseguido manter na escola 
os alunos portadores de necessidades especiais, proporcionando
lhes o desenvolvi -
mento de suas habili
dades, o resgate de sua 
auto-estima e a con
quista de maior inde
pendência. O Progra
ma também tem cons
cientizado a comuni
dade quanto ao reco
nhecimento dos direi
tos desse segmento da 
população. 

Coordenada pelo 
Centro de Atenção à 
Inclusão Social, ór
gão vinculado ao De
partamento de Edu
cação da Secretaria 

Fora dos limites da sala 

de aula, o trabalho do 

Centro de Atenção bus-

ca integrar o portador 

de necessidades espe-

ciais ao mercado de 

trabalho e à sociedade 

de uma forma geral 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a experiência faz 
parte de uma política municipal mais ampla, voltada à inclusão soci
al. Essa política abrange programas de liberdade assistida para ado
lescentes autores de atos infracionais, bem como iniciativas dirigidas 
à população que sobrevive do lixão municipal, à população de ter
ceira idade, aos portadores de deficiência, entre outros. 

Cidadania dentro e fora da escola 
No caso da educação para os portadores de deficiência, o municí

pio criou um grupo de professores itinerantes, que são pedagogos 
habilitados a lidar com as necessidades de tais alunos. Assim, o aluno 
tem o direito de se matricular na escola mais próxima de sua casa. Se 
a escola julgar necessário, pode solicitar a presença do professor 
itinerante, que atua periodicamente junto ao professor regular. Quan
do não estão freqüentando as aulas, os alunos também podem utili
zar as salas de recursos ou de apoio pedagógico, localizadas no Cen
tro de Atenção à Inclusão Social. 

Além das atividades desenvolvidas diretamente junto aos alunos, 
os professores itinerantes ainda prestam orientações aos professores, 
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diretores e funcionários das escolas públicas e particulares, bem como 
aos pais dos alunos. Trabalhando com os professores regulares, eles 
se encarregam também de adaptar o currículo para os portadores de 
necessidades especiais. 

O objetivo do Centro de Atenção à Inclusão Social, no entanto, 
é tornar os professores regulares independentes dos professores 
itinerantes. Pretende-se capacitá-los a trabalhar de forma cada vez 
mais autônoma com os alunos que têm necessidades especiais. Por 
isso, além da orientação prestada pelos professores itinerantes, reali
zam-se cursos de formação para todos os professores das redes mu
nicipal e estadual de ensino de Diadema. A maior parte dos profes
sores municipais faz ou já fez algum curso oferecido pelo centro. 

Atendimento especializado 
Fora dos limites da sala de aula, o trabalho do Centro de Aten

ção busca integrar o portador de necessidades especiais ao merca
do de trabalho e à sociedade de uma forma geral. Com esse propó
sito, desenvolve-se um curso profissionalizante (por meio de par
ceria com uma ONG do município - Espaço Solidário - que 
conta com recursos do Programa Comunidade Solidária) e um 
curso de dança. Os alunos com dificuldades de locomoção con
tam ainda com transporte especial adaptado para atender suas 
necessidades e os de-
mais alunos ganham 
passes de ônibus para 

Ü NÚMERO DE o deslocamento até o 500 
Centro de Atenção à PORTADORES 
Inclusão Social. DE DEFICIÊNCIA 

Os usuários do 
ATENDIDOS Centro também têm 

acesso a um conJun- PELA ESCOLA 
to de serviços especi- REGULAR 
alizados na área de AUMENTOU MAIS 
saúde. Tais serviços 
incluem atendimento DE DOZE VEZES 

odontológico; aten- ENTRE 1993 
dimento nas unida- E20QQ 
des básicas de saúde 
por equtpes campos- Fonte: 

tas de fonoaudiólogo, Centro de Atenção 
à Inclusão Social 

psicólogo e assistente 
social e atendimento 
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ao público infantil oferecido pelos psiquiatras do Núcleo de Especi
alidade, que recebe crianças de O a 13 anos. Já os portadores de ne
cessidades especiais que têm mais de 14 anos são atendidos no Cen
tro de Atendimento Psicossocial, criado em parceria com a Secreta
ria de Saúde do município. 

A prefeitura de Diadema também providencia o transporte dos 
alunos para a cidade de São Paulo, onde se localiza a piscina 
aquecida em que se desenvolvem atividades de aquaterapia. No 
futuro, essas atividades serão realizadas no próprio município, 
após a ampliação do Centro de Atenção à Inclusão Social, já pre
vista pela prefeitura. Hoje o Centro atende 560 portadores de 
necessidades especiais, entre crianças, jovens e adultos, todos in
seridos nas escolas regulares. 

Mudança de postura 
A prefeitura de Diadema gasta cerca de R$ 2 milhões por ano 

para a realização do trabalho de inclusão dos portadores de deficiên
cia, que envolve a participação de vários órgãos, como a Universida
de de São Paulo, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de 

Diretores de escola, pro-

fessores, alunos e os pró

prios pais dos portadores 

de necessidades especiais 

estão deixando de lado 

antigos preconceitos 

Diadema (que prestam 
assessoria ao Progra
ma), o Conselho Mu
nicipal da Pessoa Por
tadora de Deficiência, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde, etc. 

O empenho de tais 
órgãos e do governo 
municipal se reflete 
não apenas na inclusão 
social dos alunos e em 
sua inserção na escola 
regular, como também 

na consciência que estes passam a ter sobre seus direitos e na nova 
postura que, aos poucos, toda a sociedade assume em relação aos 
portadores de necessidades especiais. 

Diretores de escola, professores, alunos e os próprios pais dos 
portadores de necessidades especiais estão deixando de lado antigos 
preconceitos. Ao proporcionar uma educação inclusiva, Diadema 
contribui para o reconhecimento de que todos têm direito ao exercí
cio da cidadania. • 
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• 
EscoLA DE 

PESCA DE PiúMA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Munidpios de Piúma, 

Guarapari, Anchieta e Itapemirim 
CONTATO: 

Nelson Xavier e Silva 
INSTITUIÇÃO: 

Escola de Pesca de P1úma 
ENDEREÇO: 

Av. Rio-Mar, s/ n 
Piúma - ES 

CEP 29285-000 
(27) 520-1671 

Ensinando a pescar 
e a vender o peixe 
EscoLA DE PEscA DE PrúMA 

No Espírito Santo, essa Escola impede o 
desaparecimento de um conhecimento 
tradicional e profissionaliza seus alunos 
nas diversas atividades do setor pesqueiro 

orno na maior parte do país, a pesca no Espírito Santo é 
artesanal e gera uma série de atividades complementares, 
como a fabricação de redes e tarrafas, a construção e re
forma de embarcações, a produção de gelo e o forneci-

mento de alimentação para as tripulações. O processamento indus
trial do pescado também movimenta a economia de muitos municí
pios da região durante todo o ano. 

Em meados de 1986, a Secretaria de Educação do Espírito Santo 1 

constatou a inexistência de cursos profissionalizantes que levassem em 
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conta as características econômicas das diversas regiões do Estado, 
como a região pesqueira na qual se localizam os municípios de Piúma, 
Guarapari, Anchieta e Itapemirim. Percebeu também que, embora a 
pesca fosse uma alternativa de renda para grande número de famílias 
do litoral capixaba, os filhos dos pescadores não continuavam o exer
cício da atividade, muito pouco valorizada socialmente. 

Um outro problema era que mesmo as crianças e adolescentes 
interessados em atuar no setor pesqueiro não tinham meios de se 
capacitarem profissionalmente. A capacitação profissional, realiza
da tradicionalmente de pai para filho, foi dificultada pela legislação, 
que busca proteger os pescadores e evitar o trabalho infantil. Para 
trabalhar em navio pesqueiro é preciso ter licença da Marinha, con
cedida apenas a quem tem mais de 18 anos. O custo das viagens, 
por sua vez, impossibilita que se levem aprendizes. Assim, uma le
gislação concebida como forma de proteção às crianças da comuni
dade ligada à pesca artesanal corria o risco de inviabilizar a conti
nuidade desta atividade no litoral do Espírito Santo. 

Uma escola diferente 
Ao colocar em funcionamento a Escola de Pesca de Piúma, em 

1987, a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo tinha 
por objetivo oferecer aos filhos de pescadores a oportunidade de 
se qualificarem para a atividade pesqueira, profissionalizando-os 
em diversas etapas da cadeia produtiva e aumentando suas opor
tunidades no mercado de trabalho local. Ao mesmo tempo, pre
tendia-se ampliar a rede de ensino fundamental da região (que, na 
época, atingia pouco mais de 30% das crianças e adolescentes em 
idade escolar). 

A Escola de Pesca visava também colaborar na preservação de 
ecossistemas marinhos, desenvolver projetos de educação ambiental, 
incentivar o cooperativismo e criar fontes alternativas de renda (como 
a mar i cultura, criação de mariscos). 

Foi escolhido o município de Piúma por ser uma das colônias de 
pescadores que continuava registrando aumento do número de fa
mílias dedicadas à atividade pesqueira e por ter uma localização cen
tral em relação ao conjunto de municípios nos quais se exercia essa 
atividade no litoral sul do Espírito Santo. 

Atualmente, a Escola de Pesca funciona em tempo integral, das 
7h30 às 15h30, com 100 alunos, provenientes dos municípios de 
Piúma, Guarapari, Anchieta e Itapemirim. Além de contar com os 
recursos de uma escola comum, a Escola de Pesca tem salas-ambi
ente para conserva de pescado e fabricação de gelo, sala de carpinta-
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ria, de produção de redes e afins, bem como um galpão para ma
nutenção de motores, possuindo ainda dois barcos. Cada série de 
ensino é responsável pela manutenção de um aquário, que tem 

Todas as matérias bus-

cam associar o conheci-

menta teórico ao con h e-

cimento prático que os 

alunos adquirem no con

tato com os pescadores 

função didática. Há 
também uma peque
na loja de artesanato 
sob responsabilidade 
dos alunos. 

As matérias do 
núcleo comum são 
complementadas por 
matérias relacionadas 
ao setor pesqueiro. 
Os alunos aprendem, 
por exemplo, Arte de 
Pesca (fabricação e 
conserto de redes, 

uso de iscas e anzóis e reconhecimento das diversas espécies de pei
xes e de outros viventes dos mares), Tecnologia do Pescado (conser
vação e comercialização, produção de derivados, etc.), Construção 
Naval, Técnicas de Captura e Técnicas de Navegação. 

Teoria e prática 
As aulas de Educação Ambiental incluem um projeto de 

maricultura (criação de mexilhão, ostra e coquili) aberto à parti
cipação da comunidade. Dessa matéria ainda faz parte o plantio 
de mudas de espécies nativas em quatro ilhas tombadas pelo Con
selho Estadual de Cultura e que são gerenciadas pela Escola de 
Pesca. Todas as matérias buscam associar o conhecimento teóri
co ao conhecimento prático que os alunos adquirem no contato 
com os pescadores. 

São oferecidos também cursos à comunidade, como processa
mento do pescado, uso de novas tecnologias, artesanato, meio am
biente, construção civil e computação. Para a realização desses cur
sos, a Escola estabelece alguns convênios (lhama, Sebrae, Emater, 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Ministério do Meio Ambi
ente). Em parceria com a Capitania dos Portos, realizam-se cursos 
de aperfeiçoamento para os pescadores: Motorista de Pesca, Mari
nheiro de Convés, Patrão de Pesca (ou Mestre de Barcos) Costeiro, 
Patrão de Pesca Regional e Condutor Motorista. Convênios com 
universidades possibilitam que a Escola de Pesca coloque sua infra
estrutura à disposição de pesquisadores. 
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Os gastos gerais da Escola são de aproximadamente R$ 120 mil 
ao ano. Desse total, 90% são custeados pela Secretaria de Educa
ção do Governo do Estado. Os 10% restantes são provenientes da 
venda de gelo, pescado e artesanato. 

Ao oferecer formação básica nas diversas especialidades do setor 
pesqueiro, a Escola de Pesca favorece o incremento de renda dos 
pescadores . A fim de se compreender esse aspecto, é preciso levar 
em conta as condições de trabalho e as dificuldades enfrentadas 
pelos pescadores artesanais. 

Olhos no horizonte • 
Uma das grandes dificuldades que os pescadores enfrentam é a 

existência de intermediários (os donos do barco, os donos da fábrica 
de gelo, os vendedores de insumos, os estaleiros para manutenção 

das embarcações e os 
intermediários da co

Ao oferecer formação bá-

sica nas diversas especia-

lidades do setor pesquei-

ro, a Escola de Pesca fa-

vorece o incremento de 

renda dos pescadores 

mercialização) , que 
praticamente definem 
o preço a ser pago 
pelo produto trazido 
do mar. Os rendi 
mentos de um pesca
dor podem crescer 
caso ele se especialize 
em alguma função ou 
compre um barco, o 
que é bastante difícil. 

Nestes 13 anos de 
funcionamento, pas

saram pela Escola 1144 alunos, alguns dos quais sâo os mais novos 
mestres de barco da região. Outros estão nas atividades relacionadas 
à pesca, atuando no comércio de pescado ou trabalhando em Esta
leiros. Outros, ainda, estão envolvidos em projetos de maricultura, 
trabalham no turismo, ou exercem o magistério. Alguns, poucos, 
são oficiais da Marinha. 

Mesmo os alunos que não seguiram na atividade pesqueira acre
ditam que foi importante o período que passaram na Escola de Pes
ca. Provenientes de famílias de pescadores, eles dificilmente teriam 
conseguido apoio da família para estudar não fosse em uma Escola 
de Pesca. Respeitando a dinâmica da comunidade e a cultura local, a 
Escola conectao ensino formal à vida cotidiana. Ensina o aluno a 
orientar-se por satélites, sem tirar os olhos do horizonte. 
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E CIDADANIA CoNSTRUINDO o 

DESENVOLVIMENTO LocAL 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Vicência, PE 

CONTATO: 
Ilza André Vicente 

INSTITUIÇÃO: 
Secretaria de Educação 

ENDEREÇO: 
Rua Oliveira Estelita 

Vicência - PE 
CEP 55850-000 

(81) 3641-1280 

O município que 
virou sala de aula 
ESCOLAS RURAIS CONSTRUINDO 

O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Em Vicência (PE), a comunidade 
se mobiliza em torno da educação 
e as escolas ajudam a planejar 
o desenvolvimento local 

uando técnicos do Banco do Nordeste visitaram o 
município pernambucano de Vicência, em 1998, in
teressados em implantar um programa de apoio ao 
desenvolvimento local, encontraram um cenário 

desanimador. Situada na Zona da Mata, a 87 quilômetros de Re
cife, Vicência assistia à decadência de sua principal atividade eco
nômica: a monocultura da cana-de-açúcar. A crise levou ao de
semprego de quatro mil trabalhadores rurais e agravou um qua
dro caracterizado pela degradação do meio ambiente e do 
patrimônio histórico, pelo descrédito da ação do Estado e pela 
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fragilidade da organização social. Havia também o problema do 
trabalho infantil na lavoura canavieira, que causava evasão escolar 
e repetência. A desmotivação dos professores, o isolamento e a 
falta de recursos faziam das escolas rurais uma das faces mais dra
máticas da miséria. 

Elas passaram a se constituir, no entanto, em um dos pontos de 
partida para a transformação de Vicência. Com a implementação do 
Projeto Escolas Rurais Cons
truindo o Desenvolvimento 
Local, os alunos das escolas de 
Vicência começaram a estu
dar a própria região onde 
moram, investigando as ne
cessidades de sua comunida
de e contribuindo para pla
nejar o desenvolvimento do 
município. As atividades des
se projeto dividem-se em qua-

- - 1 
A TAXA DE EVASÃO 

ESCOLAR CAIU 

QUASE 50o/o EM 
14•32% TRÊS ANOS 

11.03% 

7,65% 

' tro partes (pesquisa, desdo
bramento, devolução à co
munidade e avaliação), que se 
realizam de forma simultânea 
e se baseiam nas chamadas 

1997 

1998 
1999 

"Fichas Pedagógicas", ligadas a um determinado tema. As primeiras 
Fichas Pedagógicas adotaram como tema a realização dos Censos Agro
pecuário, Ambiental e Populacional. 

Os próprios alunos fazem os Censos e, a partir das informa
ções coletadas, iniciam um questionamento sobre a realidade em 

, que vivem. Dessa forma, eles acabam levando para casa novas 
preocupações com a renda, o trabalho, a gestão da família e a 
ocupação da terra. O conhecimento se constrói quando os estu
dantes procuram respostas para perguntas como: "Na minha fa
mília, alguém está pensando em plantar no próximo inverno? 
Quem já tem terra para plantar? A terra já está preparada? Qual 
o seu tamanho? O que será plantado?" 

I 
60 1 

A horta é uma cartilha 
As respostas para tais perguntas induzem à transformação de uma 

realidade na qual as famílias não tinham o hábito de preparar o 
plantio de inverno. Trabalhando durante a maior parte do tempo 
nas terras pertencentes aos engenhos ou às usinas, a maioria dos 
agricultores de Vicência nunca tivera a oportunidade de decidir o 
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que, como ou onde plantar. Sujeitavam-se, por isso, ao desemprego 
nos períodos de entressafra da cana. Hoje em dia, porém, quem 
comprava milho apenas para se alimentar, passou a comprá-lo para 
plantar, e algumas famílias iniciaram criação de animais. 

Nas escolas, hortas cultivadas pelos alunos são também uma fonte 
de conhecimento e um espaço de participação. Nelas se aprende a 
matemática do plantio e das colheitas, a biologia das plantas e do 
solo, o valor nutritivo dos alimentos, etc. O cultivo da horta ensina 
ainda a dividir tarefas, organizar responsabilidades e participar ati
vamente de um processo de planejamento e de orçamento. O desti
no do dinheiro arrecadado com a venda da produção excedente 
resulta de uma decisão coletiva. 

Depois de conhecer os resultados dos Censos, a população 
discute as possibilidades de desenvolvimento do município e 
apresenta suas reivindicações à prefeitura em espaços instituídos 
para essa finalidade (Conferência Municipal de Educação, Con
selhos, etc.) . Nesse momento, todas as secretarias municipais se 
engapm no processo. 

O início da decolagem 
Vicência começou a colocar a educação no centro de sua política 

de desenvolvimento quando, a partir de um trabalho do Banco do 
Nordeste, a prefeitura criou o Programa "Voando com Vicêncià'. A 
iniciativa visa retomar o crescimento econômico em bases susten
táveis, aproveitando, inclusive, o potencial turístico do municí-

Ü ÍNDICE DE 

REPETÊNCIA CAIU 

28°/o ENTRE 

1998 E 1999 
33,51% 

24,05% 

1998 

pio. A Secretaria Municipal de 
Educação participou da constru
ção do Programa, dando um pas
so importante para a integração 
das escolas à retomada do desen
volvimento. 

Outro passo foi a inclusão do 
município no Programa de Erra
dicação do Trabalho Infantil 
(PETI), do governo federal. Por 
intermédio desse Programa, a Se
cretaria Municipal de Assistência 
Social recebe do Ministério da 
Previdência uma verba para o pa
gamento de bolsas às famílias que 
mantêm os filhos na escola. O 
município recebe ainda recursos 
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que lhe permitem oferecer aos alunos atividades fora do horário de 
aulas, numa jornada de oito horas por dia: reforço escolar, esportes e 
atividades culturais e de lazer. 

Por fim, a Secretaria de Educação decidiu implementar a Propos
ta de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, criada e disse
minada pela organização não-governamental Serviço de Tecnologia 
Alternativa (SERTA). A idéia é utilizar o conhecimento sobre a rea-

. lidade local para transformá-la, apoiando-se nos recursos da própria 

I 
comunidade. Estava preparado, assim, o terreno para o lançamento 
do Projeto Escolas Rurais Construindo o Desenvolvimento Local. 

O Projeto chega à zona urbana 
Trabalhando de forma integrada, as Secretarias de Educação e de 

Assistência Social realizaram encontros com as mães dos alunos aten
didos pelo PETI. As mães receberam esclarecimentos sobre os obje
tivos do Projeto, as atividades escolares, a importância da participa
ção dos pais na vida escolar dos filhos e a necessidade de cooperar 
com a escola. Para os professores, realizaram-se oficinas de capacitação, 
em parceria com o Serviço de Tecnologia Alternativa. 

Em 1999, quando Vicência realizou a II Conferência Munici-
1 pal de Educação, o Projeto Escolas Rurais Construindo o Desen-

O impacto da experiên-

cia também pode ser no-

tado na organização das 

comunidades rurais, que 

propiciou o surgimento 

de Conselhos Escolares e 

associações comunitárias 

volvimento Local apre
senta v a resultados tão 
animadores que as esco
las urbanas mobilizaram
se para desenvolver, em 
sua região, uma iniciati
va semelhante: os Censos 
Populacional, Econômi
co e Habitacional. 

O Projeto contribuiu 
para diminuir a repetên
cia e a evasão escolar, bem 
como para aumentar o 
número de matrículas. O 
impacto da experiência 
também pode ser notado 

na organização das comunidades rurais, que propiciou o surgimento 
de Conselhos Escolares e de diversas associações comunitárias. Ou
tra conquista importante é a reaproximação entre a escola e a comu
nidade, fazendo com que estudar em Vicência signifique planejar o 
desenvolvimento do município. 
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PROGRAMA MORADIA DIGNA 
E SEGURA EM TERESINA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Munic1pio de Teresina, PI 

CONTATO: 
Kleber Montezuma Fagundes dos Santos 

INSTITUIÇÃO: 
Secretaria de Habitação 

e Urbanismo do 
Munic1pio de Teresina 

, ENDEREÇO: 
Rua Alvaro Mendes, 861, 
2' andar- Teresina - PI 

CEP 64000-060 
(86) 221-9250 

Muito mais que a casa 
PROGRAMA MORADIA DIGNA 

E SEGURA EM TERE SINA 

A capital do Piauí beneficia milhares de 
famílias com uma política habitacional 
abrangente, integrada e participativa 

m Teresina, capital do Piauí, o crescimento da economia e do 
mercado de trabalho não acompanhou o processo de urbani
zação, que foi acelerado pelo fluxo migratório. De aproxima
damente 90 mil habitantes na década de 50, a cidade passou 

a ter uma população de mais de 750 mil pessoas em 1997, segundo a 
estimativa feita na época pelo Plano Municipal de Habitação. 

O primeiro Censo das Vilas e Favelas, realizado pela prefeitura 
em 1993, revelou que em Teresina existiam 141 favelas ou ocupa
ções irregulares, também chamadas de "vilas". Nesses locais, a situ
ação de extrema pobreza se evidenciava não só nas precárias condi
ções de moradia, como também no nível de renda da população. 
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Mais de 60% das famílias sobreviviam com até um salário mínimo 
mensal, desenvolvendo atividades domésticas e biscates. 

O Censo das Vilas e Favelas representou o ponto de partida 
para uma política habitacional implantada pelo município, atual
mente denominada Programa Moradia Digna e Segura em Teresina. 
O Programa compreende cinco projetos interligados, um dos quais 
é o próprio Censo. Após o levantamento realizado em 1993, a 
prefeitura fez outros dois, em 1996 e em 1999. O Censo cadastra 
as famílias e traça um perfil da realidade socioeconômica das vilas 
e favelas, com o objetivo de subsidiar o planejamento das ações a 
serem implementadas. 

Essas ações incluem a desapropriação e a regularização dos terre
nos ocupados ilegalmente (Projeto Morar Legal), a concessão de 
lotes de terra a famílias de baixa renda (Projeto Lotes Urbanizados), 
a construção de moradias em regime de mutirão (Projeto Minha 
Casa) e a substituição das casas de taipa pelas de alvenaria (Projeto 

Casa Melhor). 
Desenvolvido pela 

A atuação integrada das Secretaria Municipal 
de Habitação e Urba-

diversas secretarias e ór-
- . gaos mun1e1pa1s proplClOU 

maior eficácia na fixação 

das famílias transferidas 

nismo, o Programa 
Moradia Digna e Se
gura em Teresina faz 
parte de uma iniciati
va mais abrangente, o 
Projeto Vila- Bairro, 
que articula e coor-
dena a execução in
tegrada de projetos 

das diversas áreas de atuação da prefeitura de Teresina. O objetivo é 
dotar as vilas e favelas de um padrão mínimo de urbanização e dire
cioná-las para o desenvolvimento socioeconômico. O Vila-Bairro 
articula ações nas áreas de saúde, educação, criança e adolescente, 
esporte e lazer, meio ambiente, saneamento básico, urbanização, 
moradia, transporte coletivo, emprego e renda. 

Moradores satisfeitos 
Entre outros benefícios, a atuação integrada das diversas secreta

rias e órgãos municipais propiciou maior eficácia na fixação das fa
mílias transferidas, que. muitas vezes enfrentam problemas de adap
tação, mesmo quando melhoram suas condições de moradia saindo 
de áreas de risco para bairros urbanizados. 
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Mudar de endereço freqüentemente significa também que
brar antigas relações sociais, romper laços culturais e destruir 
redes de proteção e estratégias de sobrevivência. Tais proble
mas somam-se às dificuldades decorrentes da reunião, em uma 
mesma área, de pessoas oriundas de diferentes pontos da cida
de, com sua diversidade de hábitos e de valores culturais. A articu
lação das ações pro-
movida pelo Projeto 
Vila-Bairro contri
buiu para facilitar 
essa transição e para 
o estabelecimento 
de novas relações 
SOCiaiS. 

Uma equipe de 
técnicos do Progra
ma Moradia Digna 
e Segura de Teresina 
mobiliza permanen
temente as comuni
dades, estimulando 
sua organização. São 

A participação popular 

caracteriza o Programa, 

a ponto de as recomen -

dações técnicas serem re

avaliadas de acordo com 

as reivindicações da co

munida de beneficia da 

feitas reuniões, palestras e trabalhos educativos, sempre com o ob
jetivo de superar a quebra dos antigos vínculos. Graças em grande 
parte a esse trabalho, 85% a 90% da população residente nos novos 
núcleos habitacionais se declara satisfeita com a mudança, segundo 
o último levantamento realizado pela prefeitura. 

Parceria com a prefeitura 
Mas há outros motivos para a aprovação dos moradores: os 

bairros contam com praças, escolas, creches, postos de saúde, cen
tros de produção, quadras esportivas, horta comunitária, agente 
comunitário de saúde e médico de família. Em muitas deles exis
tem também associações comunitárias, clubes de mães, grupos de 
mulheres, etc., que desenvolvem projetos para a comunidade em 
parceria com a prefeitura. 

Os lotes de terra oferecidos às famílias de baixa renda por meio 
do Projeto Lotes Urbanizados dispõem de infra-estrutura básica, 
arruamento, rede de abastecimento de água e energia elétrica. Al
guns desses lotes se destinam às famílias atendidas pelo Projeto Minha 
Casa, que recebem também uma cesta de material de construção e 
o projeto da casa. A prefeitura cobra dos beneficiados apenas um 
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terço do valor investido e tanto os contratos quanto os títulos de 
propriedade são emitidos em nome das mulheres. 

Com o material recebido e o projeto, as próprias famílias constróem 
suas casas, contando também com assessoria técnica fornecida pela pre
feitura. Elas participam de todo o processo de formação dos grupos de 
mutirão e de escolha das áreas, além de fazerem o controle da qualidade 
e da quantidade do material adquirido pelo órgão municipal. 

A participação popular, aliás, caracteriza o Programa, a ponto de as 
recomendações técnicas serem reavaliadas de acordo com as reivindica
ções da comunidade beneficiada. A população participa também por 
intermédio do Orçamento Popular (orçamento participativo, implanta
do em 97) que possibilita às comunidades colaborarem no planejamen
to das áreas de intervenção, assim como na aplicação dos recursos. 

Reconquistando a dignidade • 
A atual gestão municipal criou ainda outros dois mecanismos es

pecíficos que garantem o planejamento, a participação popular e a 
sustentabilidade do Programa: o Conselho Municipal de Habitação 
e o Fundo Municipal de Habitação. O Conselho é formado porre
presentantes do poder público municipal e da sociedade civil, com a 
finalidade de ajudar na elaboração e na implementação dos progra
mas de habitação e urbanismo, participando também da gestão do 

Desde 1993, já foram 

investidos R$ 23,8 

milhões, beneficiando 

mais de 32 mil famílias 

Fundo, juntamente 
com a Secretaria Muni
cipal de Habitação e 
Urbanismo. 

O Fundo Municipal 
de Habitação é consti
tuído por dotações or
çamentárias do municí
pio; pelo pagamento 
dos financiamentos 

habitacionais; por doações, auxílios e contribuições de terceiros e 
por recursos dos governos estadual e federal, bem como de outros 
órgãos públicos e de organismos internacionais de cooperação. 

No orçamento de 2000, a prefeitura de Teresina reservou quase R$ 
7 milhões (2,45% do orçamento total) para a Secretaria Municipal de 
Habitação aplicar no Programa. Desde 1993, já foram investidos R$ 
23,8 milhões, dos quais R$ 5,8 milhões decorrem de convênios ou 
contratos de financiamento com o governo federal. Com esses recur
sos, a capital do Piauí beneficiou mais de 32 mil famílias. 
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E CIDADANIA ATENDIMENTO À MULHER • ÁREA DE IMPLANTAÇÁO: 

Município de Camaragibe, PE 

CONTATO: 
Suely de Oliveira 

INSTITUIÇÁO: 
Secretaria de Ação 

Social de Camarag1be 

ENDEREÇO: 
Rua Damião Pedro da Cruz, 28 

Camaragibe - PE 
CEP 54768-000 
(81) 458-2974 

Atenção municipal 
às mulheres 
PROGRAMA DE A TENDIMENTO À MULHE R 

Ao criar uma política para o público 
feminino, a prefeitura de Camaragibe 
contribui para diminuir a injustiça e a 
violência no relacionamento entre os sexos 

m 1995, assumiu a prefeitura de Camaragibe, na região 
metropolitana de Recife, o secretário de saúde da gestão an
terior. O prefeito eleito comprometeu-se a instaurar meca
nismos de descentralização e participação (ver o artigo "Onde 

todos governam': sobre o Programa Administração Participativa) e a en
frentar as questões sociais do município. 

Como parte desta segunda preocupação, o Programa de Atendi
mento à Mulher, idealizado durante a campanha eleitoral, objetiva 
enfrentar desigualdades de gênero e discriminações contra mulheres 
por meio da instituição de uma política pública municipal para a 
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população feminina. Para isso, o Programa prevê a oferta de servi
ços médicos, jurídicos, psicológicos, sociais e educativos para as 
mulheres. Também propõe a realização de eventos para informar e 
sensibilizar a comunidade local, como a campanha Violência Contra 
a Mulher: Sem Medo de Meter a Colher. 

O Programa destina-se a todas as mulheres de Camaragibe, enfa
tizando as que estão em situação de risco social ou inseridas em 
relações violentas. Cabe à Secretaria de Ação Social coordenar as 
ações que fazem parte do Programa, mas os serviços oferecidos são 
de responsabilidade de diversas secretarias municipais. A Secretaria 
de Planejamento, por exemplo, abriu canais de discussão para defi
nir serviços que propiciem condições melhores e mais seguras às 
mulheres de Camaragibe, como a instalação de iluminação pública 

O Programa objetiva en

frentar desigualdades de 

gênero e discriminações 

contra as mulheres, enfa-

e a limpeza dos ter
renos baldios. 

Além de coorde
nar as ações do Pro
grama de Atendi 
mento à Mulher, a 
Secretaria de Ação 
Social também se en
carregou de divulgá
lo, bem como de 

tizando as que se encon- prestar atendimento 
individual e em gru-

tram em situação de risco po às mulheres, enca-

minhando-as, quan
do necessário, aos de

mais serviços da prefeitura. A Secretaria realiza oficinas para a po
pulação em geral e para os servidores da prefeitura. Nessas oficinas, 
discutem-se questões que dizem respeito às relações de gênero, tais 
como: gênero e políticas públicas, direitos sexuais e reprodutivos, 
violência contra a mulher, raça e etnia, Aids, entre outros. 

Preparando os funcionários municipais 
Nos anos de 1997 e 1998, buscou-se principalmente divulgar 

a existência do Programa, sensibilizar a população para a proble
mática feminina, informar sobre os direitos das mulheres e sobre 
as possibilidades de atendimento e de ação disponíveis. Com esse 
objetivo, realizaram-se passeatas, seminários, oficinas, apresen
tações culturais, exposições, mostras de vídeo e distribuição de 
materiais informativos. 



PROGRAMA 
GESTÃO 

PÚBLICA 
ECIDADANTA 

Em 1999, os delegados presentes à li Conferência Municipal de 
Assistência Social deliberaram sobre a necessidade de fortalecer e 
dar maior visibilidade ao Programa, bem como de priorizar as mu
lheres vítimas de vi-
olência doméstica e 
sexista. A campanha 
Violência Contra a 
Mulher: Sem Medo 
de Meter a Colher, 
lançada em março 
de 2000, visa aten
der a essas delibera
ções. Ancorada em 
uma cartilha infor-

O bom funcionamento do 

Programa se deve, em 

grande parte, à estratégia 

de priorizar a sensibiliza

ção e capacitação dos 
mativa confecciona-
da pela Secretaria, a servidores municipais 
campanha tem o 
cronograma de suas 
ações definido por um fórum executor, integrado por representan
tes dos órgãos públicos parceiros do Programa. 

A cartilha inclui discussões sobre a problemática da violência 1 

contra a mulher e informações úteis às mulheres vítimas de violên
cia. A fim de disseminar as informações contidas na cartilha, reali
zam-se reuniões de capacitação com grupos de potenciais 
multiplicadores da comunidade e do governo: educadoras, lideran
ças comunitárias, agentes comunitárias de saúde e outros servidores 
municipais. Atualmente, a campanha Violência Contra a Mulher: 
Sem Medo de Meter a Colher consiste na principal atividade do Pro
grama de Atendimento à Mulher. 

Participação popular e controle social 
O bom funcionamento do Programa se deve, em grande parte, à 

estratégia de priorizar a sensibilização e capacitação dos servidores 
municipais que atuam diretamente com as mulheres. Desse modo, 
tem se ampliado o quadro de recursos humanos com capacidade de 
divulgar informações, prestar atendimentos e encaminhar as usuárias 
para os serviços existentes. 

A I Conferência Municipal da Mulher de Camaragibe, realizada 
em junho de 2000, representou a criação de um fórum específico 
para discussão de problemas relativos às mulheres, possibilitando a 
formulação de uma política pública para a mulher no município e 1 

conferindo maior visibilidade ao Programa. 
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Essa Conferência, assim como a Conferência Municipal de Assistên
cia Social e os conselhos setoriais (de Educação, de Saúde, etc.) têm se 
mostrado fundamentais para difundir as discussões sobre gênero entre a 
população, assim como para fomentar a participação popular, a comu
nicação inter-setorial e o controle social sobre as ações do Programa. 

Parcerias dentro e fora do município 
A prefeitura de Camaragibe prevê, para o ano 2000, gastos totais de 

R$ 76.600,00 com o Programa de Atendimento à Mulher. Os recursos 
são do próprio município e representam 0,076% do orçamento da pre
feitura, ou 15% do orçamento da Secretaria de Assistência Social. 

Além desses recursos, a iniciativa conta com a mobilização do 
esforço de várias entidades governamentais e não governamen
tais. No primeiro caso, incluem-se, na esfera municipal, as secre
tarias de Saúde, de Administração, de Educação e de Planejamen
to. Participam também a Fundação de Cultura, Turismo e Espor
te, o Gabinete da Vice-Prefeita, a Vara da Infância e Juventude, a 
Câmara de Vereadores e a Procuradoria Geral do Município. A 
Universidade Federal de Pernambuco colabora com o Programa 
por intermédio do 
laboratório de práti
ca do Departamen
to de Psicologia. 

Dentre as entida-
1 des não governamen

tais parceiras estão os 
conselhos setoriais de 
segurança pública, 
saúde, criança e ado
lescente e assistência 
social, a Cruzada de 

A iniciativa conta com 

a mobilização do es-

forço de várias entida-

des governamentais e 

não governamentais 

1 Ação Comunitária de Camaragibe e quatro associações de morado
res de alguns bairros da cidade. O Programa recebe ainda o apoio de 
organizações localizadas fora do município: Fórum de Mulheres de 
Pernambuco, Disk Violência, Justiça Seja Feita, Centro das Mulhe
res do Cabo, SOS Corpo, GESTOS - Soropositividade, e Comuni
cação e Gênero. 

Atuando com o apoio de tais instituições, o Programa contribui 
para colocar o município de Camaragibe na vanguarda das políticas 
públicas voltadas ao público feminino e à inclusão social. Afinal, a 
eqüidade no relacionamento entre homens e mulheres faz parte de 
uma sociedade mais justa. 
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PúBLICA CENTRO PRó-VIDA 
E CIDADANIA '~CHAVE DO TAMANHo'' • ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 

Estado de Minas Gerais 

CONTATO: 
Lea Lúcia de Lacerda - Diretora 

INSTITUIÇÃO: 
Centro Pró-Vida 

Paulo Campos Guimarães 

ENDEREÇO: 
Praça Modestino 

Sales Barbosa, 11 
Belo Horizonte - MG 

CEP 30624-010 
(31) 383-0123 

Uma chave para a inclusão 
PROJETO PRó- VIDA "A CHAVE DO TAMANHO" 

Antiga unidade da Febem em Belo Horizonte 
transforma-se em centro de referência 
para o atendimento de crianças e adolescentes 
portadores de necessidades especiais 

om a extinção da FEBEM de Minas Gerais e a existên
cia de um espaço disponível - antes ocupado pela uni
dade Paulo Campos Guimarães - a cidade de Belo 
Horizonte deu início a uma ação "revolucionárià' no 

atendimento de crianças e adolescentes portadores de necessidades 
especiais (portadores de deficiências) . O Projeto Pró-Vida "ACha
ve do Tamanho" transformou a unidade, que acolhia jovens aban
donados pela família, num centro de referência para o atendimen
to a esses jovens. No mesmo espaço, o Projeto recebe também cri
anças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social. 
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Rebatizada com o nome de Centro Pró-Vida Paulo Campos Gui
marães, a unidade hoje abriga oficinas semiprofissionalizantes (en
cadernação, papel reciclado, tecelagem, pintura em parede e em 
tecidos, confecção de lençóis e de panos de pratos, horticultura, 
jardinagem, culinária, etc.), quadra esportiva, piscina, campo de 
futebol, pista para equoterapia (atividade terapêutica que utiliza a 
equitação), parquinho, salão de festas e um centro de saúde. Na 
área do Centro Pró-
Vida se encontram 
ainda nove casas: oito 
do Programa Casas 
Lares, onde moram 64 
crianças e adolescen
tes, e uma do Progra
ma Casa de Passagem, 
que faz o atendimen
to inicial e o encami
nhamento dos jovens. 
O Centro Pró-Vida 
ainda coordena e su-

A realização de um traba-

lho que integra, no mesmo 

espaço e ao mesmo tempo, 

portadores e não portado-

res de deficiência faz par-

te de uma estratégia que 

pervisionaoutrascin- visa à inclusão social 
co Casas Lares situa-
das em sua região. 

No Centro funciona também o Apoio Pedagógico, destinado a 
crianças de baixa renda do ensino público que apresentam dificulda
des de aprendizagem. Os portadores de deficiência abrigados por 
essas Casas têm acesso a um trabalho de educação alternativa desen
volvido no Centro de Convivência e Estimulação (CCE), outro es
paço do Centro Pró-Vida. Os jovens são divididos em pequenos gru
pos e permanecem no CCE por quatro horas diárias. 

Novo paradigma 
O Projeto ''A Chave do Tamanho" é parte do Programa Pró-Vida, 

desenvolvido desde 1996 pela Secretaria Estadual do Trabalho, As
sistência Social e da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Ini
cialmente, o Programa se concentrou na questão das crianças e ado
lescentes que se encontravam abandonados pela família e sem condi
ções satisfatórias de saúde, alimentação ou moradia. Esses jovens eram 
abrigados em grandes salões-dormitórios, cada um comportando mais 
de trinta meninos ou meninas. No total, seis funcionários cuidavam 
de 180 jovens. A reforma dos salões-dormitórios e sua transformação 
em casas para no máximo oito jovens, conforme preconiza o Estatu-
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to da Criança e do Adolescente, foi uma das primeiras ações do Pro
grama Pró-Vida. 

Funcionando como referência para o Programa, o Centro Pró
Vida "A Chave do Tamanho" prioriza as crianças e adolescentes 
com necessidades especiais ou em situação de risco pessoal ou soci
al do bairro do Barreiro, que são encaminhados pelo Conselho 
Tutelar, pela polícia, ou pelo SOS. A realização de um trabalho 
que integra, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, portadores e 
não portadores de deficiência faz parte de uma estratégia que visa à 
inclusão social. 

Passeios na praia 
Além disso, a iniciativa atua sob um novo paradigma, segundo o 

qual devemos proporcionar aos portadores de deficiências o que eles 
querem e precisam e não o que desejamos. O Projeto se propõe a 
funcionar como uma chave para o acesso dos educandos ao espaço 
que lhes é de direito, qualquer que seja o tamanho necessário dessa 
chave. Daí a origem do nome ''A Chave do Tamanho". 

O Projeto conta com uma equipe formada por dois psicólogos, 
uma fonoterapeuta, uma fisioterapeuta, um psiquiatra, um clínico 
geral, um dentista e uma assistente social, que trabalham no setor de 
Habilitação e Reabilitação, responsável pelo atendimento e acompa
nhamento clínico dos educandos. Em cada uma das Casas Lares, 
trabalham quatro "mães sociais", duas durante o dia e duas à noite. 
As casas possuem, em média, três quartos, uma cozinha, um banhei
ro, uma sala, uma área de serviço e uma sala para as funcionárias. 

Por meio de uma gestão participativa e da formação de diversas 
parcerias, o Projeto conquistou certa autonomia para decidir e 
implementar suas iniciativas. Entre as atividades realizadas pelo Cen
tro Pró-Vida, destaca-se o Projeto Descobrindo os Espaços da Cida
de, que promove a socialização e o lazer das crianças e adolescentes, 
por meio de passeios ecológicos, excursões a cinemas, teatros, estádi
os, parques, etc. Uma das experiências marcantes desse Projeto, da 
qual muitas crianças e adolescentes ainda se lembram, foi a realiza
ção de uma excursão à praia. Alguns dos jovens que participaram 
viram o mar pela primeira vez nessa ocasião. 

Festa para a inclusão 
Duas escolas de ensino fundamental, uma estadual e outra mu

nicipal, recebem os portadores de deficiências atendidos pelo Cen
tro Pró-Vida. Em contrapartida, utilizam o Apoio Pedagógico ofe-
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recido pelo Projeto para os alunos que necessitam de reforço esco
lar. As escolas contam com assistência técnica da Associação de Pais 
e Amigos de Excepcionais (Apae) de Belo Horizonte, que presta 
esclarecimentos aos professores sobre a educação para portadores 
de deficiências. 

A Apae - Belo Horizonte é responsável também pela gestão fi
nanceira do Projeto. O governo estadual repassa à entidade recur
sos que variam de R$ 250,00 mensais por pessoa atendida nas 
Casas Lares internas (as que estão dentro área do Centro Pró
Vida) a R$ 500,00 mensais por pessoa atendida nas Casas Lares 
externas. O Estado fornece ainda os funcionários e a verba para o 
pagamento das contas de luz e de água, além do apoio técnico 

O Projeto se propoe a 

funcionar como uma cha-

ve para o acesso dos edu

candos ao espaço que 

lhes é de direito, qual-

quer que seja o tamanho 

necessário dessa chave 

oferecido pela Secre
taria Estadual do Tra
balho, Assistência So
cial e da Criança e do 
Adolescente. A Prefei
tura de Belo Horizon
te, por sua vez, fornece 
a merenda escolar, três 
professores e os cursos 
para as mães dos excep
cionais, financiados 
com recursos do Fun
do de Amparo ao Tra
balhador (F AT). A Po
lícia Militar de Minas 
Gerais - Cavalaria 

Barreiro - contribui para o Projeto desenvolvendo a equoterapia para 
os deficientes, num espaço do próprio Centro Pró-Vida. Já a Funda
ção América Atlético e Cruzeiro (FAAC), ligada aos três principais 
clubes mineiros de futebol, financiou a construção de piscina térmi
ca para a hidroterapia. 

Um parceiro fundamental do Projeto é o Serviço Social do Co
mércio (SESC), que há dois anos desenvolve atividades culturais no 
Centro Pró-Vida. Com a colaboração dessa entidade, o Centro reali
zou festas que atraíram a comunidade do Barreiro, um bairro pobre 
da periferia de Belo Horizonte. Os moradores inicialmente evitavam 
se aproximar do Centro, até então estigmatizado por ter sido uma 
unidade da Febem. A realização das festas e a integração com a co
munidade fizeram a população perceber as mudanças e se apropriar 
desse espaço como um centro de educação, cultura e lazer, o que 
muito tem contribuído para a inclusão social dos educandos. 
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PROGRAMA DE MEDIDAS 
SociOEDUCATIVAS 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Estado do Amapá 

CONTATO: 
Sandra Regina Smith Neves 

INSTITUIÇÃO: 
Fundação da Criança e do 

Adolescente do Amapá 

ENDEREÇO: 
Rua Eliezer Levy, 1090 

Macapá- AP 
CEP: 68900-000 

(96) 212-9149 

A reeducação pelo diálogo 
PROGRAMA DE MEDIDAS SocroEDUCATIVAs 

O Amapá substituiu a repressão ao 
adolescente i rifrator por uma política 
de atendimento que enfatiza a 
democratização, a gestão compartilhada 
e a descentralização dos recursos 

ode servir de exemplo para outros Estados a experiên- I 

cia do Amapá com o atendimento a adolescentes infra
tores. Desde 1995, a Fundação da Criança e doAdo
lescente do Amapá vem implantando uma nova políti-

ca para o atendimento desses jovens, rompendo o modelo autoritá
rio e repressivo que norteava a política anterior e que ainda caracte
riza o tratamento dado à questão na maior parte do País. 

Apoiando-se nas diretrizes do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável implantado pelo governo estadual, que preconiza o de
senvolvimento econômico sustentável baseado na igualdade de acesso 
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aos direitos sociais, a Fundação da Criança e do Adolescente passou 
a oferecer aos adolescentes cursos profissionalizantes, ensino regular 
e atividades culturais, esportivas e de lazer, incluindo oficinas de 
judô, aulas de musculação, capoeira, música e teatro. 

Além disso, os jovens participam de palestras e debates sobre do
enças sexualmente 
transmissíveis, meio 
ambiente,. drogas, se
xualidade, violência, 
higiene, funciona
mento do sistema de 
Justiça e sobre o Es
tatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Um dos aspectos 
mais inovadores da 
experiência é que a 
Fundação enfatiza a 
democratização, a 

A Fundação da Criança e 

do Adolescente passou a 

oferecer cursos profissi

onalizantes, ensino regu

lar e atividades culturais, 

esportivas e de lazer 

gestão compartilhada e a descentralização dos recursos destinados às 
suas duas unidades de atendimento. 

No Centro Educacional Aninga, são atendidos 36 internos de 14 
a 21 anos. A cada três meses, o Centro realiza a Oficina de Integração 
e Responsabilidade, com a participação opcional dos adolescentes, de 
seus familiares e da equipe interdisciplinar que coordena a unidade. 
Na Oficina, discutem-se as regras de convivência na unidade, a reali
zação de atividades externas, a organização do espaço físico e o plane
jamento de atividades para o trimestre seguinte. 

O aprendizado da participação 
Semanalmente realiza-se, ainda, a Oficina da Palavra, também cha

mada de "grupo de escuta", que é uma reunião semanal realizada entre 
os adolescentes e a equipe de psicólogos da Fundação da Criança e do 
Adolescente. A participação nessa reunião também é opcional e o en
contro tem como objetivo proporcionar aos adolescentes um espaço de 
reflexão e expressão de suas angústias, servindo ainda para denúncias, 
sugestões e reclamações sobre o atendimento recebido. A equipe de 
psicólogos não é integrante da equipe técnica do Centro Educacional 
Aninga e, por isso, pode realizar uma avaliação externa do trabalho. 

Quando tenta fugir ou cria situações de conflito, o adolescente 
internado no Centro Educacional recebe uma punição disciplinar 
que consiste no seu deslocamento para uma ala da unidade chama-
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da de contenção, onde fica isolado por algumas horas. Na ala de 
contenção, a equipe técnica conversa com o adolescente e procura 
orientá-lo para que a situação não ocorra novamente. Durante al
gum tempo, ele é privado de participar das atividades de lazer e 
esporte, mas continua freqüentando as atividades escolares. 

Os adolescentes participam das decisões relativas à gestão do 
Centro, que recebe diretamente da Fundação os recursos para a 
compra de alimentação, vestuário, material de higiene e limpeza, 
eletrodomésticos, material esportivo, etc. A descentralização dos 
recursos facilita a aquisição desses produtos, a contratação de servi
ços e a satisfação das necessidades básicas do grupo. 

Disciplina e autoconfiança 
O mesmo acontece na Casa de Semiliberdade, que atende dez 

rapazes de 16 a 19 anos. Esses jovens estão cumprindo a medida 
socioeducativa conhecida como semiliberdade, que compreende 
a realização de atividades educacionais, profissionalizantes, cultu
rais, desportivas e de lazer, conforme estabelece o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente. 

Segundo o Estatuto, a semiliberdade pode ser determinada judici
almente desde o início, ou constituir uma transição entre a interna
ção do adolescente e sua completa reintegração ao convívio social.Sob 
essa orientação, a Casa de Semiliberdade funciona como residência 
para os adolescentes, que dormem na unidade durante os dias de 
semana e passam os 
finais de semana com 
suas famílias. 

Eles participam de 
atividades pedagógi
cas e ocupaciOnais 
dentro e fora da Casa, 
coordenadas pelo 
Programa de Forma
ção e Qualificação 
Profissional e viabili
zadas por meio de 
convênios com ór-

Os jovens participam de 

atividades pedagógicas e 

ocupacionais dentro e 

fora da Casa, além de pas-

sear e praticar esportes 

gãos públicos e empresas. Os jovens ainda praticam esportes, reali
zam passeios e freqüentam cinemas e teatros. 

Na Casa de Semiliberdade prevalecem princípios de disciplina e 
de autoconfiança, com o cumprimento de normas de convivência 
discutidas em oficinas, entre a equipe de coordenação e os adoles-
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centes. São os jovens que assumem a responsabilidade pela lavagem 
de suas roupas e pela arrumação de seus quartos. A equipe não aplica 
nenhuma medida de contenção dos adolescentes e todos os conflitos 
são administrados por meio do diálogo. A unidade conta com ape
nas um policial militar que faz a segurança externa e participa das 
atividades e oficinas. 

Sem rebelião nem reincidência 
O trabalho desenvolvido no Centro Educacional Aninga e na Casa 

de Semiliberdade se completa com o empenho da Fundação da Criança 
e do Adolescente do Amapá junto às famílias dos adolescentes. Busca-se 
não apenas reforçar o vínculo familiar dos jovens infratores, como tam
bém incentivar a participação dos pais na recuperação de sua auto-esti
ma e de sua sociabilidade. A fim de apoiar a realização desse objetivo, as 
famílias recebem uma bolsa-auxílio no valor de um salário mínimo du
rante o período em que os jovens cumprem as medidas socioeducativas. 
Os adolescentes que desenvolvem atividades profissionais no âmbito 
dos convênios também recebem um salário mínimo e os que estão se 

Busca-se não apenas refor

çar o vínculo familiar dos 

jovens infratores, como 

também incentivar a parti-

cipação dos pais na recu-

peração de sua auto-esti-

ma e de sua sociabilidade 

preparando para o mun
do do trabalho, como es
tagiários na iniciativa 
privada, ganham meio 
salário mínimo. 

Os benefícios da nova 
política implantada pela 
Fundação da Criança e do 
Adolescente do Amapá 
são demonstrados pelo 
depoimento dos jovens. 
Eles contam que os es
paços criados favorecem 
o estabelecimento de re
lações de reciprocidade 
com a equipe de apoio. 

Outra demonstração eloqüente é o fato de nunca ter havido casos de 
reincidência entre os adolescentes atendidos na Casa de Semiliberdade. e 
de não ter ocorrido, desde 1995, nenhuma rebelião nas duas unidades 
de atendimento. Embora haja uma diferença de escala entre essas unida
des e alguns dos locais de internação de jovens infratores em grandes 
centros urbanos do país, a filosofia do Programa pode servir de referên
cia para aqueles que desejam implementar mudanças no modelo repres
sivo ainda prevalecente nessa área. 
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ÜFICINA-ESCOLA 
RosALINa FELIPE 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Munidpio de Betim - MG 

CONTATO: 
Isnar Marcil Carneiro 

INSTITUIÇÃO: 
Secretaria de Educação e Cultura 

do Munidpio de Betim 

ENDEREÇO: 
Rua Rita Maria de Jesus, 31 

Betim - MG 
CEP 32630-130 
(31) 539-2593 

O direito de ser aprendiz 
OFICINA-Esco LA RosALINa FELIPE 

Há sete anos, a prefeitura de Betim (MG) 
apóia os jovens carentes com um projeto que 
os ensina a fabricar móveis escolares 

m 1993, ao assumir o cargo de assessor da Secretaria 
Municipal de Educação de Betim, município da região 
metropolitana de Belo Horizonte, Isnar Carneiro depa
rou-se com uma enorme quantidade de móveis quebra-

dos, principalmente carteiras escolares. O material estava armaze
nado em galpões do Centro Técnico e de Artes Profissionais (Cetap) , 
uma escola municipal profissionalizante. Poucas pessoas acredita
ram quando Isnar disse que consertaria aqueles móveis. 

Uma dessas pessoas era um funcionário municipal, marceneiro de 
profissão, que na época enfrentava problemas de saúde causados pelo 
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alcoolismo. O servidor vislumbrou na reforma dos móveis uma oportu
nidade de voltar a exercer sua antiga profissão e de recuperar a auto
estima. Ele indicou alguns colegas que poderiam ajudá-lo na tarefa e o 
grupo botou mãos à obra, num espaço de seis metros quadrados. 

Dois meses depois, uma funcionária da Secretaria de Educação 
sugeriu a Isnar que 
convidasse também 
os adolescentes da 
Casa do Menino Le
gal, programa muni
cipal de assistência a 
crianças e adolescen-
tes que viviam nas 
ruas. Feito o convite, 
cinco meninos foram 
trabalhar na oficina 
como aprendizes, 

A Oficina-escola continua 

em funcionamento, tendo 

recuperado cerca de 10 

mil carteiras escolares e 

fabricado outras 80 mil 

sendo também matriculados na escola e passando a receber meio 
salário mínimo por quatro horas de trabalho. 

Outros meninos chegaram, assim como outros funcionários mu
nicipais. A pequena oficina ganhou máquinas e ampliou suas insta
lações, ocupando atualmente uma área de dois mil metros quadra
dos. Sob o nome de Oficina-escola Rosalino Felipe, o espaço inclui 
galpões, cozinha, refeitório, secretaria, sala de informática, sala de 
música, almoxarifado e jardim. 

Isnar Carneiro pode hoje se orgulhar não só porque foram conserta
dos todos os móveis quebrados que ele encontrou há sete anos, mas 
também porque a Oficina-escola continua em funcionamento, tendo 
recuperado cerca de 1 O mil carteiras escolares e fabricado outras 80 mil. 
Segundo a prefeitura, a produção da Oficina havia proporcionado, até o 
ano de 1997, uma economia de R$ 1,2 milhão ao município. 

Motivo de orgulho 
A Oficina-escola atende a 58 escolas da rede municipal e já atendeu 

a encomendas de 30 escolas estaduais, oferecendo móveis e materiais de 
boa qualidade. Expandindo sua atuação para além dos limites da fabri
cação e reforma de móveis escolares, recebeu também solicitações de 
entidades da sociedade civil, como igrejas e associações de moradores, 
além de haver fabricado diversos outros equipamentos para a Secretaria 
de Educação, como auditórios, quadros de avisos, etc. 

Mas o principal motivo de orgulho para Isnar Carneiro e para o 
município de Betim é que, nesses sete anos, passaram pela Oficina-
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escola Rosalina Felipe 184 adolescentes em situação de risco e 11 
servidores municipais que tinham problemas de saúde relacionados 
com o alcoolismo. 

A seleção dos meninos é feita pela Casa Renascer do Sol I (ligada 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), com base na 
condição socioeconômica dos candidatos. Os meninos selecionados 
recebem na carteira de trabalho o registro como aprendizes. Na Ofi
cina, ajudam na reforma e fabricação dos móveis, tendo direito a 
cesta básica, alimentação e vales-transporte. Para participar do Pro
jeto, devem ter de 14 a 18 anos e freqüentar a escola. 

Palestras nas escolas 
Funcionando com uma equipe de 17 funcionários, a Oficina

escola atende oficialmente 38 adolescentes, que aprendem carpinta
ria, marcenaria, solda, construção civil, culinária, informática e mú
sica. Na prática, porém, o número de adolescentes atendidos é mai
or, porque existem os que não estão matriculados devido à limitação 
da quantidade de vagas, mas participam de todas as atividades sem 
receber o pagamento oferecido aos demais alunos. Há também os 
que já completaram 18 anos e que continuam a freqüentar a Oficina 
na esperança de conseguir o encaminhamento para um emprego. A 
diretora da Oficina dedica-se pessoalmente a buscar vagas para esses 

Hoje, a mawna das es-

colas conserta suas pró-

prias carteiras, permi

tindo que a Oficina-es

cola se dedique exclusi-

vamente à fabricação 

adolescentes no mer
cado de trabalho local. 

As atividades são or
ganizadas mensalmente e 
discutidas toda semana 
em reuniões entre os fim
cionários. O planeja
mento mensal define a 
distribuição das tarefas. 
Cada instrutor se respon
sabiliza por uma etapa da 
fabricação dos móveis e 
pela coordenação de uma 
equipe de meninos. 

Além de se reunirem entre si, os funcionários também fazem reuni
ões semanais com os meninos, discutindo as regras de convivência, pro
blemas cotidianos, aspirações pessoais, etc. Segundo os coordenadores 
do Projeto, essas reuniões também ajudam os adolescentes que vivem 
com suas famílias a lidar com as dificuldades enfrentadas em casa, onde 
a pobreza freqüentemente é acompanhada de conflitos familiares. 
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Meninos e funcionários participam ainda de passeios e de ativi
dades esportivas e culturais, além de realizarem palestras nas esco
las municipais para a divulgação de seu trabalho e para conscientizar 
os alunos quanto à conservação dos patrimônio público, particu
larmente das carteiras. Hoje, a maioria das escolas conserta suas 
próprias carteiras, permitindo que a Oficina-escola se dedique ex
clusivamente à fabricação. 

Carinho e respeito 
Todo esse trabalho, financiado inteiramente com recursos muni

cipais, representa uma despesa anual em torno de R$ 200 mil para a 
prefeitura de Betim, sem contar os gastos com a compra de matéria
prima. A verba tem origem nas secretarias municipais de Educação e 
de Desenvolvimento Social. Esta última é responsável pela seleção 

Funcionários municipais 

que enfrentavam o pro

blema do alcoolismo 

encontraram na Oficina-

escola uma forma de 

do livrar 
, . 

VlClO se 

dos adolescentes e pelo 
repasse do dinheiro à 
Associação de Reinte
gração da Criança e do 
Adolescente (Arca), 
organização não-go
vernamental que faz o 
registro em carteira e 
o pagamento dos be
nefícios. 

O investimento pa
rece insignificante se 
comparado ao retorno 
que proporciona: a for

mação profissionalizante oferecida aos jovens carentes de Betim, sua 
valorização social, a garantia de uma assistência durante o período em 
que participam do Projeto, o afastamento dos adolescentes em relação 
ao mundo da criminalidade, a redução da evasão escolar. 

Somam-se ainda os resultados indiretos: entre os 35 aprendizes da 
Oficina-escola Rosalina Felipe, apenas dois foram reprovados na esco
la em 1999. No primeiro ano de funcionamento do Projeto, a Oficina 
atendeu 1 O aprendizes, dos quais três foram reprovados na escola . 
Funcionários municipais que enfrentavam o problema do alcoolismo 
encontraram na Oficina uma forma de se livrar do vício. 

Por fim, resta a aprovação do povo e a satisfação dos meninos, 
que demonstram relutância em se desligar do Projeto quando atin
gem a idade-limite. Afinal, quem não gosta de ser tratado com tanto 
carinho e respeito? 



PROGRAMA 
GESTÃO 
PúBLICA 
E CIDADANIA 

CENTRO DE 
EMPREENDIMENTOS RuRAis 

BA 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Sacramento, MG 

CONTATO: 
Mariléia Abadia Alves Martins 

INSTITUIÇÃO: 
Secr. Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente 

ENDEREÇO: 
Av. Capitão Borges, 250 

Centro - Sacramento - MG 
CEP 38190-000 

(34) 3351-1198, ramal 312 

O governo ao lado 
dos pequenos 
(ENTRO DE EMPREEND IMEN TOS RURAIS 

Com a aplicação de projetos integrados 
e o incentivo à organização das 
comunidades rurais, o município de 
Sacramento (MG) transforma agricultores 
familiares em pequenas agroindústrias 

município de Sacramento, localizado no Triângulo 
Mineiro, assumiu de maneira firme e criativa a ta
refa de estimular o próprio desenvolvimento. Di
ante de um cenário caracterizado por desorganiza-

1 
ção do sistema produtivo, defasagem das técnicas agrícolas, êxodo 
rural e falta de financiamento aos agricultores, Sacramento criou 
diversos projetos de incentivo aos pequenos empreendimentos 
no campo. Para coordenar e integrar esses projetos numa mes-
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I ma política de desenvolvimento, foi criado também o Centro de 
: Empreendimentos Rurais. 

I 

A idéia surgiu após um seminário para avaliar a situação do muni
cípio, realizado em 1997. Contando com a participação das diversas 
comunidades locais e das secretarias de governo, o seminário promo
vido pela prefeitura resultou na criação da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e do Programa Muni
cipal de Desenvolvimento Rural Sustentado. 

A prefeitura de Sacramento investiu R$ 350 mil no Programa, 
utilizando recursos de seu próprio orçamento. O governo munici
pal atendeu, desse modo, a uma demanda formalizada pelas comu
nidades rurais durante o processo do orçamento participativo, ins
tituído no município. 

O Programa contempla sete ações prioritárias: elevação do ní
vel tecnológico da pecuária leiteira (principal atividade econômi
ca do município), ampliação da transferência de tecnologia na 

cafeicultura, diver
sificação da produ

A idéia surglU após um 

seminário promovido 

pela prefeitura para ava-

liar a situação do muni

cípio, realizado em 1997 

ção agrícola, criação 
de instrumentos de 
fomento à produ
ção, expansão da 
eletrificação e da te
lefonia rural, me
lhoria das estradas e 
implantação de pro
gramas de abasteci
mento alimentar. 

J Tais ações são exe-
cutadas por meio de dez projetos que se integram. Essa integração, 
em grande parte, é propiciada pelo Centro de Empreendimentos 
Rurais, que articula a formação de jovens empreendedores rurais, o 
financiamento de seus planos de negócios e o fomento às pequenas 

I agroindústrias e cooperativas. 
I 

O caminho até o empréstimo 
Desde sua criação, o Centro formou 80 jovens empreendedores 

rurais e financiou os planos de negócios de 14 pequenas agroindústrias. 
Para o financiamento dessas agroindústrias, o Centro conta com um 

' fundo rotativo, gerenciado por uma das associações comunitárias do 
município - a Associação Comunitária Rural da Divisa. 
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Entre as atividades do Centro de Empreendimentos Rurais po
demos citar a prestação de assessoria, que inclui a fase de incuba-

1 

ção, entendida como uma política pública que atinge todas as agro
indústrias criadas neste programa. 

O produtor rural interessado em obter o financiamento deve 
ser indicado por uma das Associações Comunitárias e ter freqüen
tado um dos cursos de formação oferecidos pelo Centro de Em
preendimentos Rurais. Em seguida, o empreendedor recebe ori- ~ 
entações sobre os procedimentos a serem adotados junto aos ór-
gãos públicos. 1 

Nessa fase, tam- I 
bém se incentiva sua o retorno pode começar a 
participação em cur
sos oferecidos pela 
Empresa de Assistên
cia Técnica e Exten
são Rural (Emater), 
pelo Serviço Nacio
nal de Aprendizagem 
Rural (Senar) e pelo 
Serviço Brasileiro de 
Apoio à Micro e Pe
quena Empresa 
(Sebrae), dentre ou
tros. Como esses cur
sos geralmente são 
realizados em muni-

ser observado nas proprie-

dades rurais, onde os pro

dutores que ganhavam R$ 

400,00 por mês venden-

do leite hoje ganham mais 

de R$ 1 mil vendendo 

queijo na feira municipal 

cípios vizinhos, a prefeitura de Sacramento cede gratuitamente 
o transporte ao interessado. Por fim, o agricultor solicita a apro
vação de seu plano de negócios junto à Secretaria de Agricultu
ra, Abastecimento e Meio Ambiente. 

O valor dos financiamentos gira em torno de R$ 8 mil. O agri
cultor tem quatro anos para pagar o empréstimo, com 12 meses de 
carência e juros de 8% ao ano (não capitalizados), mais uma taxa 
administrativa de 0,5% sobre o valor repassado. 

Agricultor ensina para agricultor 
O Centro de Empreendimentos Rurais custa para os cofres pú

blicos municipais aproximadamente R$ 120 mil reais por ano, sendo ' 
R$ 80 mil relativos ao Fundo Rotativo e R$ 40 mil referentes ao 
pagamento de pessoal e à realização dos cursos. O retorno trazido 
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por esse investimento pode começar a ser observado nas proprie
dades rurais, que se modernizaram e aumentaram sua lucratividade. 
Produtores rurais que ganhavam R$ 400,00 por mês vendendo 
leite hoje ganham mais de R$ 1 mil vendendo queijo na feira mu
nicipal, por exemplo. 

Ao contrário do que ocorria antes da implantação do Programa 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentado e do Centro de 
Empreendimentos Rurais, os produtores atualmente processam 
100% da matéria-prima, sem precisar recorrer aos laticínios. Outras 
mudanças incluem: existência de orientação para o manejo adequa
do do rebanho; acompanhamento pela vigilância sanitária e aquisi
ção de competência gerencial para tocar o próprio negócio de forma 
cada vez mais promissora. 

A comunidade se organiza e se mobiliza 
Entre os benefícios mais importantes gerados por essa inicia

tiva inclui-se também o reforço à capacidade de organização das 
comunidades rurais. As famílias que obtiveram financiamento 

Entre os benefícios mais 

importantes gerados por 

essa iniciativa inclui-se 

também o reforço à ca

pacidade de organização 

por meio do Fundo 
Rotativo reúnem-se 
freqüentemente para 
tomar conhecimento 
da prestação de contas 
do Fundo. 

Em tais ocasiões, as 
famílias mobilizam-se 
para apresentar suas de
mandas durante o pro
cesso do orçamento par-

das comunidades rurais ticipativo e assim au-
mentar os recursos do 
Programa. É também 

nessas reuniões que cada participante apresenta aos demais informa
ções sobre a implementação de sua própria agroindústria, de modo 
que os iniciantes possam aprender com a experiência dos que já estão 
em fases mais adiantadas. 

Como existem cerca de 700 famílias associadas às 14 associa
ções comunitárias rurais de Sacramento, esse processo de apren
dizado coletivo e de incentivo à organização das comunidades 
deve levar ao surgimento de muitas outras pequenas agroindústrias 

. ' . . no muntCipw. 
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GESTÃO 
PúBLICA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
EÜDADANIA DESENVOLVIMENTO - AMDE 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 
Município de Campina Grande, PB 

CONTATO: 
Jurandir Antônio Xavier 

INSTITUIÇÃO: 
Agência Municipal 

de Desenvolvimento - AMDE 

ENDEREÇO: 
Rua Paulino Raposo, 71 

CE RN Campina Grande - PB 
CEP 58107-610 
(83) 341-3933 

BA AL 

Receita caseira 
para gerar emprego 
AGÊNCIA MuNICIPAL DE 

DESENVO LVIMENTO - AMDE 

A prefeitura de Campina Grande (PB) 
criou vários projetos para dinamizar 
a economia do município, sob a 
coordenação de um mesmo órgão 

om uma população de 400 mil habitantes, o município 
de Campina Grande, na Paraíba, é um dos principais 
pólos de desenvolvimento econômico do interior do 
Nordeste. O município sedia a Federação das Indústri-

as do Estado, possui três universidades, várias escolas técnicas e 
alguns centros de pesquisa, como o Centro Nacional de Pesquisas 
do Algodão, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), e a Companhia de Recursos Minerais. Mas Campina 
Grande também tem graves problemas sociais e elevados índices 
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de pobreza, além de um grande número de desempregados e de 
trabalhadores do setor informal. 

Tendo por finalidade dinamizar a economia do município, 
a prefeitura criou a Agência Municipal de Desenvolvimento 
(AMDE), que começou a funcionar em 1999. A Agência co
ordena diversos programas e projetos direcionados à geração 
de emprego e renda, à modernização de empreendimentos eco
nômicos, à qualifi-
cação da mão-de
obra e à facilitação 
do acesso ao crédi
to. Esta última tem 
sido, aliás, a ativida
de que mais se po
pularizou entre as 
iniciativas da Agên
cia, especialmente 
em relação ao setor 
informal. 

Para conceder em-
préstimos a esse seg
mento, o município 
implantou uma linha 
de crédito específica 
(CredAção), dirigida 

A concessão de financia-

mento para os microem

preendedores informais, 

como os vendedores ambu-

lantes, constitui um im-

portante apoio à gera-

ção de renda e à criação 

de postos de trabalho 

às pessoas de baixa renda e voltada principalmente à concessão de 
capital de giro para pequenos negócios. Os empréstimos são 
lastreados por um Fundo de Aval, gerenciado pela AMDE. O Fun
do de Aval também aumenta a efetividade de algumas linhas de 
crédito dos bancos oficiais (como o Banco do Nordeste e a Caixa 
Econômica Federal), fornecendo as garantias que a população po
bre não teria como oferecer a essas instituições. 

Pólos de desenvolvimento 
A concessão de financiamento para os microempreendedores 

informais, como os vendedores ambulantes, constitui um impor
tante apoio à geração de renda e à criação de postos de trabalho. O 
objetivo é fazer com que tais empréstimos contribuam também para 
a formalização dos empreendimentos. 

Por meio do Programa de Revitalização do Centro Urbano, ou
tra iniciativa coordenada pela Agência, os vendedores ambulantes . 
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foram transferidos para locais adaptados à sua atividade, as Áreas de 
Recreação, Cultura e Comércio ao Ar Livre (ARCCAS). 

No que se refere ao setor formal, a AMDE trabalha não só com 
o fornecimento de acesso ao crédito, como também com a criação 
dos chamados Pólos Integrados de Desenvolvimento Econômico, 
procurando fortalecer as indústrias moveleira, têxtil e de serviços 
mecânicos. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa (Sebrae), a Agência promove cursos de qualifica
ção profissional para os trabalhadores desses pólos. Alguns dos tra
balhadores estão se organizando em cooperativas, as quais contri
buem para reforçar os laços de solidariedade entre eles e para lhes 
dar uma visão global do processo de trabalho. Apoiadas pelaAMDE, 
as cooperativas, assim como os sindicatos patronais e os sindicatos 
dos vendedores ambulantes, discutem com a Agência a 
implementação dos programas e projetos. 

A atuação da Agência Municipal de Desenvolvimento não se 
limita à zona urbana. Na área rural, a Agência baseia-se no con
ceito de manejo integrado das bacias hidrográficas para enfrentar 

EM MENOS DE DOIS ANOS, PEQUENAS 

EMPRESAS FORMAIS E INFORMAIS DE 

CAMPINA GRANDE RECEBERAM 

CERCA DE R$ 750 MIL 

EM FINANCIAMENTOS 
(PARTICIPAÇÃO NO TOTAL 

DE EMPRÉSTIMOS) 

as condições semi-áridas que caracterizam a região onde se situa o 
município e propiciar o aumento da produtividade no campo. 
Buscando a utilização eficaz dos recursos hídricos, aAMDE apóia 
a construção de barragens subterrâneas, o replantio da vegetação 
que protegia as fontes de água e a construção de taludes (barreiras 
que evitam o deslizamento do solo) feitos de pneus usados. Ao 
lado dessas iniciativas, a Agência desenvolve um projeto de avi
cultura e estuda a implantação da apicultura e da caprinocultura, 
atividades que demandam pouca água e que podem incrementar 
a renda dos agricultores. 
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Prioridade aos pobres • 
Embora tenham como foco o desenvolvimento econômico de 

Campina Grande, as ações empreendidas pela AMDE, no campo e 
na cidade, contribuem para o incremento da cidadania, primeira
mente por ampliarem a participação popular na implementação dos 
programas e projetos. A perspectiva da cidadania também está pre
sente na priorização da população mais pobre: desempregados, 
microempreendedores, trabalhadores do mercado informal, peque
nos agricultores, etc. 

Esses segmentos da população hoje se beneficiam tanto da cria
ção de oportunidades de emprego quanto do fortalecimento dos 
postos de trabalho, já que, sem o apoio do governo, muitos negó
cios talvez tivessem desaparecido diante da instabilidade do merca
do e da falta de crédito. Com um investimento de aproximadamen
te R$ 800 mil, realizado em pouco mais de um ano de funciona
mento da AMDE, mais de 600 postos de trabalho foram criados ou 
fortalecidos, nos setores formal e informal, beneficiando direta e in-

As ações empreendidas pela 

AMDE, no campo e na cida-

de, contribuem para o in-

cremento da cidadania por 

ampliarem a participação 

popular na implementação 

dos programas e projetos 

diretamente cerca de 
2.500 pessoas. 

Quase a totalidade 
dos recursos mobiliza
dos pelo programa é 
proveniente da prefei
tura, principalmente 
os que se destinam aos 
financiamentos dos 
microempreendedores 
e à formação do Fun
do de Aval. A Caixa 
Econômica Federal e o 
Banco do Nordeste 
atuam como agentes 
financeiros, empres

tando os recursos repassados pelo Tesouro Municipal. Por intermé
dio de um convênio com a AMDE, o Senai e o Sebrae oferecem 
cursos de qualificação para os trabalhadores. 

Apesar do pouco tempo de funcionamento da Agência Munici
pal de Desenvolvimento, o esforço do governo de Campina Grande 
permite prever um novo impulso à economia do município, . Caso a 
previsão se confirme, o impacto será sentido não só em Campina 
Grande, mas em toda sua área de abrangência: a lei que criou a AMD E 
cita a possibilidade de se trabalhar no plano regional, de forma con
sorciada com outros municípios. • 
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- Equipe do Programa Gestão Pública e Cidadania 
PETER SPINK 
• Diretor do Programa 
GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA 
- Curso de Mestrado em Administração 
Pública e Governo 
- Centro de Estudos de Administração 
Pública e Governo 
- Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo Fundação Getúlio Vargas -
EAESP/FGV 

MARTA FERREIRA SANTOS FARAH 
• Vice-Diretora do Programa 
GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA 
- Centro de Estudos de Administração 
Pública e Governo 
- Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo Fundação Getúlio Vargas -
EAESP/FGV 

VMANNE NOUVEL ALESSIO 
• Coordenadora Executiva 

ILKA CAMAROTTI 
• Coordenadora Técnica do Subprograma 
Práticas Públicas e Pobreza 

- Comitê Técnico -
EDNA M. RAMos DE CASTRO 
• Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 
NAEA -Universidade Federal do Pará
UFPA 

ELIZABETH LEEDS 
• Fundação Ford 

FERNANDO GuiLHERME TENOruo 
• Escola Brasileira de Administração 
Pública - Fundação Getúlio Vargas -
EBAP/FGV 

GRAZ!A DI GRAZ!A 
• Federação de Orgãos para Assistência 
Social e Educacional- FASE 

HUMBERTO MARQUES FILHO 
• Programa de Pós-Graduação em Adminis
tração- Universidade Federal da Paraíba 

JoRGE TERENA 
• Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira- COIAB 

JosÉ ANTONIO GoMES DE PINHo 
• Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Administração- Universidade Federal 
da Bahia 

FAB!ANA PASCHOAL SANCHES 
• Assistente Administrativa e 
de Informática 

MARLEI DE OLIVEIRA 
• Secretária 

JuL!ANA MARIA PARIS SPINK 
• Assistente de Vídeo e Disseminação 

PATRICIA LACZYNSKI 
• Assistente de Disseminação 

FERNANDA MARTINEZ DE OLIVEIRA 
• Monitora Acadêmica 

HÉLIO BATISTA BARBOZA 
• Monitor Acadêmico 

Lurs MÁRio FUJIWARA 
• Monitor Acadêmico 

MARIA BEATRIZ DE ARAúJO AsPERTI 
• Monitora Acadêmica 

O DÉLIO RODARTE AROUCA FILHO 
• Monitor Acadêmico 

PAULO JABALI JONIOR 
• Monitor Acadêmico 

LAURA DA VEIGA 
• Escola de Governo de Minas Gerais -
Fundação João Pinheiro 

Lufs RoQUE KLERING 
• Programa de Pós-Graduação em 
Administração- Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 

MARLENE LIBARDONI 
• Acões em Gênero, Cidadania e 
Desenvolvimento- AGENDE 

MARTA PROCHNIK 
• Banco de Desenvolvimento 
Econômico e Social- BNDES 

NANCY CAROlA 
• Núcleo de Estudos da Violência- USP 

PEDRO JACOBI 
• Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Ambiental da Universidade de 
São Paulo (Procam/USP) 

SILVIO CACC!A BAVA 
• Pólis - Instituto de Estudos, Formação 
e Assistência em Polí ricas Sociais 

THEREZA LOBO 
• Centro de Estudos de Políticas Públicas 
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Publicações e produtos do programa 

Gestão Pública e Cidadania 
LIVROS 

20 EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PúBLICA E 

CIDADANIA (CICLO DE PREMIAÇÃO 1996) 

Peter Spink e Roberta Clemente (orgs.) 

20 EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PúBLICA E 

CIDADANIA (CICLO DE PREMIAÇÃO 1997) 

Marta Ferreira Santos Farah, Nelson Luiz 
Nouvel Alessio e Luis Mario Fujiwara (orgs.) 

20 EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PúBLICA E 

CIDADANIA (CICLO DE PREMIAÇÃO 1998) 

Marta Ferreira Santos Farah, Nelson Luiz 
Nouvel Alessio e Luis Mario Fujiwara (orgs.) 

20 EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO PúBLICA E 

CIDADANIA (CICLO DE PREMIAÇÃO 1999) 

Marta Ferreira Santos Farah, Nelson Luiz 
Nouvel Alessio e Luis Mario Fujiwara (orgs.) 

CADERNOS GESTÃO PúBLICA 
E CIDADANIA 

VOLUME 1-AADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

BRASILEIRA INOVANDO A FORMA GOVERNAR: 

APRESENTAÇÃO DOS 629 PROGRAMAS INSCRITOS 

NO CICLO DE PREMIAÇÃO 1996 

Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão (org.) 

VoLUME 2- CRIAÇÃO DO CAPITAL SociAL: 

O CASO DA AsMARE 

Pedro Jacobi e Marco Antonio 
Carvalho Teixeira 

VoLUME 3 - DESAFIO E INOVAÇÃO EM 

PoL!TICAS PúBLICAS: PROGRAMAS PARA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 

Laura Veiga, Bruno Lazarotti Diniz Costa e 
Carla Bronzo Ladeira Carneiro 

VoLUME 4 - GoVERNO LocAL E 

NovAs FoRMAs DE PRoVIsÃo E GESTÃO DE 

SERVIÇOS PúBLICOS NO BRASIL 

Marta Ferreira Santos Farah 

VoLUME 5- GESTÃO PúBLICA EM 

BusCA DE CIDADANIA: EXPERIÊNCIAS DE 

INOVAÇÃO EM SALVADOR 

José Antonio Gomes de Pinho, Mercejane 
Santana e Sorria Cerqueira 

VoLUME 6- EsTuDo CoMPARATIVO 

DE RESULTADOS ALCANÇADOS 

POR PROGRAMAS NA ÁREA DE SAúDE 

Humberto Marques Filho 

VOLUME 7 - GESTÃO PúBLICA E CIDADANIA: 

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS EM AÇÃO 

Fernando Guilherme Tenório e 
Jacob E. Rozenberg 

VOLUME 8 - A ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

BRASILEIRA INOVANDO A FoRMA DE GOVERNAR: 

APRESENTAÇÃO DOS 297 PROGRAMAS INSCRITOS 

NO CICLO DE PREMIAÇÃO 1997 

Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão (org.) 

VOLUME 9- AVALIAÇÃO DA 

IMPORTÂNCIA DE ATRIBUTOS DE PROJETOS 

DE DESENVOLVIMENTO INOVADORES 

Luis Roque Klering, Roberto Costa Fachin 
e Zilá Mesquita 

VOLUME 10- RELATO RIO SOBRE 

AS EXPERIÊNCIAS SEMIFINALISTAS DO PROGRAMA 

GESTÃO PúBLICA E CIDADANIA -

CicLO DE PREMIAÇÃO 1997 

Fernando Guilherme Tenório e 
Augusto P. G. Cunha 

VoLUME 11- PROVE: UMA 

EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS AGROINDUSTRIAIS 

Humberto Marques Filho e 
Dilma Maria Guedes 

11 VOLUME 12 - A ADMINISTRAÇÃO PúBLICA 

BRASILEIRA INOVANDO A FoRMA DE GoVERNAR: 

APRESENTAÇÃO DOS 631 PROGRAMAS INSCRITOS 

NO CICLO DE PREMIAÇÃO 1998 

Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão, Carlos 



Eduardo Evangelisti Mauro e Patrícia 
Laczynski (orgs.) 

. VOLUME 13 - PROGRAMAS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÁO DE 

RISCO: A COMPLEXIDADE DO OBJETO E A 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

Bruno Lazarotti Diniz Costa, 
Carla Bronzo Ladeira Carneiro e 
Carlos Aurélio Pimenta de Faria 

· · VoLUME 14 - UMA RELEITURA oos 

PROGRAMAS SELECIONADOS NOS CICLOS DE 

PREMIAÇÃO DE 1996 E 1997 
Humberto Marques Filho e 
André Luiz Felisberro 

VOLUME 15 - A SoCIEDADE É PROTAGONISTA 

NA RELAÇÁO coM o EsTADo? 

Fernando Guilherme Tenório e 
Gylcilene Ribeiro Srorino 

VOLUME 16 - A ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA 

BRASILEIRA INOVANDO A FORMA DE GOVERNAR: 

APRESENTAÇÁO DOS 888 PROGRAMAS INSCRITOS 

NO CICLO DE PREMIAÇÃO 1999 
Patrícia Laczinski, Sabrina Addison Baracchini 
e Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão (orgs.) 

VOLUME 17 - THE RIGHTS APPROACH 

TO SUBNATIONAL GOVERNMENT: THE 

EXPERIENCE OF THE PUBLIC MANAGEMENT 

ANO CITIZENSHIP PROGRAM 

Peter Spink 

VOLUME 18- PARCERIAS, NOVOS ARRANJOS 

INSTITUCIONAIS E POL(TICAS PÚBLICAS LOCAIS 

Marta Ferreira Santos Farah 

VoLUME 19- A ADMINISTRAÇÁO PúBLICA 

BRASILEIRA INOVANDO A FORMA DE GOVERNAR: 

APRESENTAÇÁO DOS 946 PROGRAMAS INSCRITOS 

NO CICLO DE PREMIAÇÁO 2000 
Marta Ferreira Santos Farah, 
Patrícia Laczynski, Paulo Jábali Junior e 
Odélio Rodarte Arouca Filho (orgs.) 

FITAS DE VIDEO 

PROGRAMA 
GESTÃO 
PúBLICA 

E CIDADANIA 

Novos CAMINHOS PARA UMA 

GESTÃO PúBLICA COM CIDADANIA: 

PROGRAMA GESTÃO PúBLICA E CIDADANIA 

Juliana Spink (coordenação) 

Projeto Especial-
Práticas Públicas e Pobreza 

LIVROS 

EsTRATÉGIAS LOCAIS PARA REDUÇÁO 

DA POBREZA: CONSTRUINDO A CIDADANIA 

(RELATÓRIO FINAL) 

Ilka Camarotti e 
Peter Spink (orgs.) 

DEZ ExrERI~NCIAS DE ALIANÇAS NA 

PARCERIAS E POBREZA: SOLUÇÕES 

LOCAIS NA CONSTRUÇÃO DE RELAçõES 

SOcio-EcoNõMICAS, voL. 1 
Ilka Camarotti e Peter Spink (orgs.) 

PARCERIAS E POBREZA: SOLUÇÕES LOCAIS NA 

IMPLEMENTAÇÁO DE POL!TICAS SoCIAIS, VOL. 2 
Ilka Camarotti e Peter Spink (orgs.) 

FITA DE VIDEO 

PARCERIAS, POBREZA E CIDADANIA 

Coordenação Juliana Spink 
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