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Vinculação de recursos 
para a segurança
pública é um erro

A guerra entre facções 

em presídios do Norte e 

Nordeste já resultou em 

mais de 130 mortos

Os governos estaduais 
parecem não saber o 
que fazer, enquanto 

o governo federal, cobrado 
por entidades assistenciais, 
imprensa e população, tenta 
encontrar soluções de uma 
‘cartola mágica’. Desde o início 
de janeiro, quando as rebeliões 
começaram, já foram levanta-
das inúmeras possibilidades, 
como: privatização das peni-
tenciárias públicas, constru-
ções de novos presídios (pelo 
menos quatro), gravações de 
áudio e vídeo das visitas de 
advogados aos integrantes de 
facções, entre outras. 

A mágica mais recente é vin-
cular recursos para segurança 
pública.

Que fi que bem claro desde 
início: não somos contra des-
tinar recursos para a segu-
rança pública. Afi nal, estamos 
tratando de uma prioridade, 
independentemente das rebe-
liões. Porém, a Confederação 
Nacional dos Servidores Públi-
cos, entidade que lidero, não 
acredita que a vinculação de 
recursos resolve o problema. 
Utilizamos como exemplo 
outras duas prioridades: a 
educação e a saúde. O governo 
brasileiro anualmente vincula 
recursos para as duas áreas. 

Não importa se o Brasil está 
ou não em um bom momento, 
a saúde e educação têm por-
centagens fi xas de recursos a 
ser destinados para cada área. 
Agora eu pergunto: fazendo 
desta forma resolvemos os 
problemas? Ano vai, ano vem, 
os problemas continuam. Não 
adianta ter dinheiro no caixa 
enquanto faltam bons gesto-
res. Países da Escandinávia 
– referência em qualidade de 
vida e ensino - destinam menos 

para a educação e têm índices 
muito superiores aos nossos. 

Isso é possível porque nes-
ses países há melhor admi-
nistração dos recursos. O que 
vemos no Brasil é o contrário 
disso. Além da corrupção 
de alguns governantes, falta 
planejamento. Sempre tive-
mos um orçamento de fi cção 
aprovado, mas não respeitado. 
Os governos fazem com ele o 
que bem entendem, enquanto 
o povo, ainda muito omisso, 
não acompanha o que está 
acontecendo com a atenção 
devida. Agora nos vemos 
frente à proposta de também 
vincular recursos para a segu-
rança pública. 

Além dos problemas cen-
trais - falta de bons gestores 
e análise do cenário ano a ano 
–, a vinculação ainda enfrenta 
a PEC 55 aprovada recente-
mente pelo Congresso Fede-
ral. Considerando o limite de 
gastos – o orçamento do ano 
é igual ao do anterior somado 
à infl ação do período –, não 
faz sentido criar a obrigato-
riedade de destinar porcen-
tagem fi xa anual para outra 
área. Para que isso seja feito, 
outro setor será prejudicado. 
Afi nal, se o governo não pode 
ultrapassar o teto, de algum 
lugar será necessário retirar 
recursos. E chegará a hora em 
que todo o orçamento estará 
comprometido.

Por que não utilizar o mo-
delo Orçamento Base Zero, no 
qual ano a ano as secretarias 
analisam o cenário e propõem 
orçamentos para cobrir as 
necessidades do momento? 
Se houver crise, o orçamento 
pode ser maior. Se não houver, 
pode ser menor. 

Já passou da hora de apren-
dermos com os erros do 
passado. 

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

A - Abelhas Sem Ferrão
O curso ‘Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão’ será realizado em  
nos dias 7 e 8 de março. O evento é promovido pelo Instituto Biológico 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O principal objetivo 
é a divulgação das técnicas de multiplicação de abelhas sem ferrão. Os 
temas: “Biologia e Ecologia de abelhas sem ferrão” e “Manejo de abelhas 
sem ferrão”. O evento será no Instituto Biológico, avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, 1252, Auditório, 3º andar, Vila Mariana. Interessados 
deverão realizar inscrições pelo e-mail: (planetainseto@biologico.sp.gov.
br). Mais informações nos tels. 2613-9500/9400. 

B - Softwares e Empregos
A indústria de software foi responsável por 2,5 milhões de empregos 
diretos e 9,8 milhões indiretos nos Estados Unidos em 2014. Os dados 
são de pesquisa da BSA/Software Alliance em parceria com a The Eco-
nomist Intelligence Unit. O estudo também indica que o número de vagas 
diretas sobe para 3,1 milhões e o de indiretas vai para 11,6 milhões na 
Europa ao longo do mesmo período.  Os dados levam em conta os 28 
países que compõem a UE. No Brasil, apenas entre janeiro e outubro de 
2016, a indústria de software contratou 177.914 profi ssionais. Os dados 
são da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. Mais informações dos relatórios (em inglês): (http://
softwareimpact.bsa.org/eu/) e (http://softwareimpact.bsa.org/).

C - Residência Médica 
Médicos interessados em fazer uma especialização podem realizar a sua 
formação de residência médica em hospitais públicos estaduais sob a 
administração do Seconci-SP (Serviço Social da Construção). O prazo 
para matrícula se inicia no próximo dia 16. São 59 vagas distribuídas nas 
áreas de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, clínica médica, 
medicina intensiva pediátrica, neonatologia, ginecologia e obstetrícia, 
ortopedia e traumatologia, pediatria, radiologia/diagnóstico por imagem 
e urologia. As quatro instituições sob a administração do Seconci-SP são: 
Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Estadual Sapopemba, Hospital Geral 
de Itapecerica da Serra e o Hospital Regional de Cotia. Mais informações 
(http://www.concursosfcc.com.br/concursos/susrm115/index.html).

D - Franquias Odontológicas  
Com 320 franquias, sendo 120 delas em implantação, a OdontoCom-
pany é a maior rede de franquias odontológicas do Brasil. Nela, estão 

disponíveis procedimentos de clínica geral (manutenção da higiene oral 
e saúde bucal), implantes e ortodontia (colocação de aparelhos para 
correção da posição dos dentes), com preços atraentes ao consumidor 
fi nal e a possibilidade de fi nanciamento dos tratamentos em até 60 vezes. 
Para garantir preços acessíveis, a rede negocia com fornecedores que 
garantem valores para os insumos entre 25% e 35% abaixo dos preços 
cobrados no mercado nacional. Com 25 anos no mercado, a marca per-
tence à SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais. Mais informações 
(felipe.naresi@smzto.com.br).

E - Novos Uniformes
Nas próximas semanas, os cerca de 2 milhões de clientes diários do 
McDonald’s irão notar uma diferença nos restaurantes da rede. Os mais de 
50 mil funcionários estarão trajando novos uniformes. Os novos modelos, 
a serem escolhidos por eles mesmos, trazem looks esportivos com listras e 
cores e modelagens confortáveis para trabalhar. As novas peças também são 
mais modernas, despojadas e dinâmicas, que atendem uma nova geração de 
funcionários e clientes. O conjunto de cores, conforto e qualidade foram os 
principais requisitos para a estilista Patricia Saada desenhar os primeiros 
modelos. Ela é fi lha de um franqueado da rede e participou de um projeto 
que a capacita para dar continuidade aos negócios do pai. 

F - Reforma da Previdência
No próximo dia 13 (segunda-feira), das 8h00 às 16h30, a Associação 
Paulista de Recursos Humanos e de Gestores de Pessoas promove um 
fórum especial sobre a Reforma da Previdência, tema em evidência nos 
cenários político e social do País. Com sete palestrantes, o evento será 
realizado no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O fórum 
tem como objetivo promover a discussão multidisciplinar acerca da PEC 
287/16, que visa conter o crescimento dos gastos do sistema vigente. 
O evento apresentará as visões de profi ssionais do setor privado, dos 
poderes legislativo e judiciário, das centrais sindicais e de juristas. Mais 
informações, acesse: (www.aapsa.com.br).

G - Evento Multiesportivo
Dez mil atletas. E mais de 30 modalidades esportivas. Três dias de 
competições. Os número comprovam a grandiosidade do Arnold Classic 
South America, que estreia entre 21 e 23 de abril, no Transamérica Expo 

Center, com a promessa de ser o maior evento multiesportivo de 2017. 
A grande diversidade de atividades atinge também os diferente níveis 
de competidores, de crianças a veteranos, de amadores a profi ssionais. 
Reúnem esportes variados, do xadrez, passando pelo bodybuilding e 
fi tness, até lutas, como MMA e jiu jitsu, pole dance, entre outros. Há 
ainda modalidades inusitadas, como cubo mágico, pebolim e jump rope. 
O evento abre espaço para o paradesporto, com tênis para cadeirantes, 
tênis de mesa, street basket, gollball e bocha. Outras informações: (http://
arnoldclassicsouthamerica.com.br/pt-br/).

H - Marabraz no Apito    
A rede de lojas Marabraz é a mais nova parceira do futebol paulista. A 
marca anuncia o patrocínio para a arbitragem da Federação Paulista de 
Futebol (FPF) para 2017. O acordo prevê a exposição da Marabraz por 
todas competições organizadas pela FPF, incluindo o Paulistão Itaipava, 
Paulistão A2 Itaipava, Paulistão A3, Copa Paulista e Paulista Feminino 
e categorias de base. A Marabraz é a maior rede especialista em ven-
das de móveis no Brasil com mais de 130 lojas espalhadas por todo o 
Estado de São Paulo. A empresa irá estampar a sua marca nas mangas 
dos árbitros, bandeirinhas e 4º árbitros das competições realizadas pela 
FPF. A negociação foi realizada pelo trabalho em conjunto entre a FPF 
e agência de marketing esportivo da Marabraz, Wolff Sports.

I - Programa de Aceleração
Pioneira na disseminação e fomento de negócios de impacto social, a Artemi-
sia está em busca de negócios que oferecem, de forma intencional, soluções 
escaláveis para resolver problemas sociais que atingem a população de baixa 
renda. O programa intensivo desafi a os empreendedores a refi nar o modelo 
de negócio e a potencializar o impacto social em um ambiente de cocriação e 
colaboração – um processo que envolve conexão com outros empreendedores, 
mentores, investidores e potenciais parceiros. Com seis meses de duração, 
o processo tem por objetivo acelerar o crescimento do negócio em um curto 
período de tempo e refi nar o impacto social da solução. Inscrições e mais 
informações são encontradas no site (www.artemisia.org.br).

J - Estudar na Nova Zelândia
Uma das cidades mais populares da Nova Zelândia, Wellington, é o 
destino certo para o aluno que busca aprender e viver em atmosfera 
contemporânea. São duas universidades, ambas classifi cadas entre as 
500 melhores do mundo; um novo hub de criatividade a ser inaugurado 
em 2018, o Te Auaha, com foco em Cinema, Teatro, Design, Mercado 
de Cabelo e Maquiagem Profi ssional para 1.200 alunos; três institutos 
de tecnologia e politécnicos, que se distinguem pelo foco prático do 
ensino, mais voltado ao mercado de trabalho, e mais doze instituições 
particulares que oferecem cursos nas áreas de negócios, artes, ciências, 
língua inglesa, educação, dança, gastronomia, moda e muitas outras. 
Saiba mais em (www.studyinnewzealand.govt.nz).

A - Abelhas Sem Ferrão
O curso ‘Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão’ será realizado em  

disponíveis procedimentos de clínica geral (manutenção da higiene oral
e saúde bucal), implantes e ortodontia (colocação de aparelhos para
correção da posição dos dentes) com preços atraentes ao consumidor

A afirmação é do ex-
ministro da Agricultura, 
Francisco Turra, presi-

dente-executivo da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA).

Turra falou sobre as perspec-
tiva do mercado da proteína do 
frango e do suíno para 2017, 
no estande do Programa Oeste 
em Desenvolvimento (POD), 
no Show Rural Coopavel, em 
Cascavel. Neste ano, a projeção 
de crescimento da produção de 
frango é de 4%. Hoje, o Brasil 
ocupa 40% do mercado mun-
dial, mas tem potencial para 
muito mais.

No ano passado, o Paraná foi 
responsável por aproximada-
mente 35% das exportações de O grande desafi o é manter o país livre da infl uenza aviária.

Um total de 67% das grandes 
indústrias instaladas no Brasil 
investiram no ano passado. O 
índice é o mais baixo desde 
2010. Os números estão na 
pesquisa Investimentos na 
Indústria, divulgada hoje (8) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

Segundo o levantamento, 
entre as empresas que tinham 
planos de investimento para 
2016, 40% fi zeram os proje-
tos como planejado, 41% re-
alizaram apenas parcialmente, 
9% adiaram o investimento 
para este ano e 10% can-
celaram ou suspenderam por 
tempo indeterminado.

Com relação ao foco de 
aplicação, 38% do total do 
ano passado buscou a mel-
hora do processo produtivo. 
Um percentual de 18% das 
aplicações foram destinadas à 
introdução de novos produtos 
e 3% às mudanças no processo 
produtivo.

A incerteza econômica foi o motivo apontado para frustração 

dos planos de investimentos, com 80% das menções dos 

empresários consultados.
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Mais da metade
dos médicos
recém-formados
é reprovada 

Mais da metade dos médicos 
recém-formados no estado de 
São Paulo (56,4%) é conside-
rada inapta para o exercício 
da profi ssão nos exames de 
avaliação do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp), feitos no 
ano passado. Em comparação 
a 2015, houve aumento de 8,3 
pontos percentuais na taxa de 
reprovação.

Foram avaliados 2.677 novos 
profissionais ante 2.726, em 
2015. Do total de avaliados no ano 
passado, 1.511 não conseguiram 
a margem de acerto mínimo na 
prova aplicada pela Fundação 
Carlos Chagas (FCC). Para se-
rem aprovados, os médicos pre-
cisam dar a resposta correta a, no 
mínimo, 60% das 120 questões. 
Em 2015, a taxa de reprovação 
chegou a 48,1% (1.312 candi-
datos). No ano passado, 1.166 
(43,6%) dos avaliados obtiveram 
a média necessária para aprova-
ção. Em 2015, 1.414 candidatos 
(51,9%) passaram no teste do 
conselho.

O levantamento do Cremesp 
mostra que, na comparação en-
tre as escolas públicas e privadas, 
prevalece um desempenho mais 
baixo entre os avaliados vindos 
de cursos particulares. Em 2015, 
73,6% dos profi ssionais oriundos 
de escolas públicas tinham sido 
aprovados, taxa que caiu 62,2%, 
no ano passado. Já o percentual 
de aprovados entre os egressos 
de escolas privadas caiu de 
41,2% para 33,7%. Segundo o 
Cremesp, a avaliação foi feita 
com os formandos de 30 das 46 
escolas médicas em atividade 
no estado (ABr).

Exportação de frango pode 
alavancar economia brasileira

A produção de frango tem grande potencial no Brasil e a exportação desse mercado pode ajudar a 
alavancar a economia nacional

carne de frango do país, segundo 
o Sindicato das Indústrias de 
Produtos Avícolas do Estado 
do Paraná (Sindiavipar). “Essa 
região é fundamental para que 
o Brasil amplie mercado. Já ex-
portamos para 160 países, mas 
podemos crescer muito mais”.

O grande desafi o, na opinião 
do ex-ministro, é manter o país 
livre da infl uenza aviária. “Nós 
estamos livres, diferentemen-
te de outros 36 países que já 
comunicaram ter a infl uenza. 
Precisamos aproveitar o mo-
mento”. Antes o maior concor-
rente brasileiro eram os Estados 
Unidos, mas a União Europeia e 
o Japão já deixaram de comprar 
frango dos americanos e estão 
importando do Brasil (Itaipu).

Investimento da indústria em 
2016 foi o menor desde 2010

A incerteza econômica foi 
o motivo apontado com mais 
frequência para frustração 
dos planos de investimentos, 
com 80% das menções dos 
empresários consultados. Em 
seguida, com 54% das respos-
tas, foi citada a reavaliação da 
demanda e ociosidade elevada. 

Por fi m, em terceiro lugar, 
com 39% das menções, fi cou o 
custo dos fi nanciamentos.

O levantamento foi feito 
entre 21 de novembro e 9 
de dezembro de 2016, com 
584 empresas de grande, que 
têm 250 ou mais empregados 
(ABr).

O chamado Sistema “S” poderá vir a destinar 
parte de seus recursos para a Seguridade Social. 
Projeto em análise na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado destina 30% das receitas hoje 
reservadas ao conjunto de entidades que atuam na 
capacitação profi ssional (Sesi, Senai, Sesc, Senac 
e Senat, entre outras) para o custeio do sistema 
que ampara o cidadão em situações como velhice, 
doença e desemprego. A proposta é de autoria do 
senador Ataides Oliveira (PSDB-TO). Na Comissão 

foi designado o senador Roberto Muniz (PP-BA) 
para relatar a matéria. 

A seguridade abrange os serviços de previdência, 
saúde e assistência social. É sustentada por toda a 
sociedade, de forma direta ou indireta, por meio de 
recursos dos orçamentos públicos e contribuições 
recolhidas pelo empregador e empresas, além dos 
empregados e demais segurados, no caso da previ-
dência. As empresas também pagam contribuições 
para as instituições do Sistema “S”.

Ataides observa que as contribuições destinadas às 
entidades do Sistema “S” são aplicadas à formação 
profi ssional e a ações para o bem-estar dos traba-
lhadores e seus familiares. No caso da Seguridade, 
compara, lembra que o foco é o bem-estar da so-
ciedade no todo. “Sabendo ainda da grave situação 
fi scal da Previdência Social e da necessidade de se 
obter novas fontes para a seguridade, entendemos 
que o Sistema “S” também deveria contribuir nesse 
sentido”, argumenta (Ag.Senado).

Projeto destina 30% de verbas do 'Sistema S' à Seguridade Social


