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Dimas Ramalho é destaque em Congresso de
Gestão Municipal que aconteceu na Alesp

EVENTO ORGANIZADO PELO INSTITUTO PAULISTA DE GESTÃO MUNICIPAL REUNIU
DEZENAS DE GESTORES E REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

Dimas Ramalho foi homenageado

De Araraquara, o Conse-
lheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-
lo, Dimas Ramalho, foi um
dos principais destaques
no II Congresso de Gestão
Municipal realizado na As-
sembleia Legislativa de São
Paulo, na capital paulista.
A autoridade comandou
palestra sobre o TCE como
órgão de fiscalização e sua
contribuição para o plane-
jamento e a gestão muni-
cipal. Seu painel encerrou
a programação do evento,
juntamente com a expla-
nação do ex-Governador
Luiz Antônio Fleury Filho.

O II Congresso de Ges-
tão Municipal recebeu pre-
feitos, vice-prefeitos, secre-
tários municipais, procura-
dores, servidores munici-
pais e vereadores de deze-
nas de cidades de São Pau-
lo. E reuniu especialistas de
diferentes áreas do conhe-
cimento –economia, finan-
ças, administração, direito,
entre outras– para tratar de
maneira prática e didática
diversos assuntos relacio-
nados à rotina das admi-
nistrações municipais.

O Congresso de Gestão

Municipal foi idealizado
para apontar dificuldades
enfrentadas pelos adminis-
tradores políticos e auxili-
ar na gestão para manda-
tos de sucesso. Em sua se-
gunda edição, abordou te-
mas como: precatórios
municipais, contratos ad-
ministrativos, PPP's em
serviços municipais, finan-
ças públicas, responsabili-
dade de prefeitos, questões
eleitorais, terceirização de
mão de obra, Tribunais de
Contas, casos de sucesso
na administração, e solu-
ções para as gestões muni-
cipais em período de crise.

"Nosso propósito é man-
ter e aprimorar este canal
de apoio e orientação aos
que dirigem os municípi-
os por meio da transmis-
são, pelo Congresso, de um
conteúdo técnico eficiente,
o que envolve prática e di-
dática", ressalta o advoga-
do Marcelo Palavéri, espe-
cialista em Direito Munici-
pal e presidente do IPGM.

Segundo Palavéri, o êx-
tase da vitória eleitoral que
sente um político quando
eleito gestor público de
uma cidade, frequente-

mente se soma à preocu-
pação de conduzir com
sucesso o município pelos
próximos quatro anos. "A
missão é árdua. Até os mais
experientes gestores po-
dem fracassar na tarefa,
ainda mais considerando a
situação geral do cenário
econômico e a descrença
nos políticos que vivemos
hoje no Brasil", comple-
menta.

O INSTITUTO
PAULISTA DE

GESTÃO MUNICIPAL
O IPGM é uma socieda-

de civil que tem por obje-
tivo primordial promover
o estudo e o aperfeiçoa-
mento da gestão pública

municipal, além de difun-
dir e debater ideias sobre
o tema em todo o Brasil
promovendo debates, cur-
sos, palestras, seminários e
encontros.

O Instituto foi criado
pelo advogado Marcelo
Palavéri, especialista em
Direito Municipal, pales-
trante sobre diversas ques-
tões do Direito Adminis-
trativo, autor de livros e de
dezenas de artigos publica-
dos em veículos especiali-
zados. E conta com o apoio
de parceiros públicos e pri-
vados que comungam de
seus objetivos e estimulam
ações com esse propósito.

Mais informações no site
www.ipgm.com.br.

CTA faz balanço de ações e aponta
desafios no transporte público

SEGUNDO PRESIDENTE DA CONTROLADORIA DE TRANSPORTES DE ARARAQUARA,
NILSON CARNEIRO, META É TORNAR SETOR AINDA MAIS EFICIENTE

Choro das Águas
apresenta "Especial de
Natal" neste domingo

Docente de Nutrição da
Uniara dá dicas para
substituir alimentos

tradicionais nas ceias
de fim de ano

Grupo Aberto de Teatro da Uniara começa
apresentações de fim de ano nesta sexta

Nilson no Canal Direto

O controle do horário de
circulação dos ônibus com
a instalação do sistema GPS
em todos os carros; o au-
mento no número de ôni-
bus nas linhas nos horários
de pico e a substituição de
carros quebrados logo após
a ocorrência, através de mo-
nitoramento. Estes são al-
guns dos desafios supera-
dos ao longo deste ano pela
Controladoria de Transpor-
tes de Araraquara (CTA) no
transporte público.

 Em entrevista ao ‘Canal
Direto com a Prefeitura’,
via TV Web Participativa,
na página oficial do Execu-
tivo de Araraquara, o pre-
sidente da CTA, Nilson
Carneiro, enumerou diver-
sas ações realizadas ao lon-
go de 2017 buscando me-
lhorar a prestação de ser-
viços à população usuária
do serviço, inclusive no
Terminal Central de Inte-
gração – TCI.

 Vale ressaltar, segundo
Nilson, que a frota do
transporte público de Ara-
raquara tem, em média,
um ano de uso e por isso
são mais raros os casos de
quebra, ou problemas me-
cânicos. Além disso, “a ta-
rifa de Araraquara (R$
3,60) é uma das mais bai-
xas da região em compa-
ração com outras cidades,
como Franca e Ribeirão
Preto”, afirmou.

 MAIOR INTEGRAÇÃO
 No balanço de 2017,

Carneiro também desta-
cou a maior integração en-
tre as linhas, já que no in-
tervalo de uma hora e
com a mesma tarifa o usu-
ário pode trocar de ônibus
em qualquer ponto da ci-
dade, sem ter que ir até o
Terminal Central de Inte-
gração. “Com isso, econo-
miza tempo e recursos fi-
nanceiros”.

 Importante ainda desta-
car que agora no governo
Edinho o usuário que se
utiliza do cartão no trans-
porte público, que pode ser
recarregado no Consórcio
(formado pela Viação Pa-
raty e Empresa Cruz) ou
no TCI, paga a metade da
tarifa no domingo, um be-
nefício concedido em pou-
cas cidades do Brasil, se-
gundo Nilson. E em Ara-
raquara, o idoso na paga
tarifa a partir dos 65 anos,
conforme lei federal.

 Ao longo do ano, foram
feitas 22 intervenções nas
linhas do transporte públi-
co em Araraquara aten-
dendo a reivindicações de
usuários, via sociedade
amigos de bairros ou du-
rante as plenárias do OP –
Orçamento Participativo.
No total, já foram contem-
plados cerca de 25 bairros
diferentes da cidade.

 NOVAS METAS
 Em 2018 será revisto o

Plano Diretor de Trânsito
e Transporte, obrigado por
lei federal a cada dez anos.

Será instituído o Plano de
Mobilidade Urbana atra-
vés de uma empresa con-
tratada por pregão eletrô-
nico, que fará estudos so-
bre as demandas do setor
na cidade. “Uma das pro-
postas é a criação futura de
corredores de ônibus, com
um sistema mais rápido e
eficiente para o usuário. A
meta é provocar a substi-
tuição do uso do transpor-
te individual (veículos pe-
quenos) para o transporte
coletivo, diminuindo os
índices de poluição na ci-
dade”, projetou o presi-
dente da CTA.

 Nilson acrescentou que
a instalação da Central de
Informações e da Ouvido-
ria no TCI possibilita mai-
or interatividade com o

usuário, com a apresenta-
ção de sugestões para no-
vas melhorias no setor.

 Além da instalação de
câmeras de vídeomonito-
ramento no Terminal de
Integração e de um link
com a Central de Opera-
ções da Guarda Munici-
pal, da meia-noite às 5h,
para oferecer maior segu-
rança, inclusive ao setor de
comércio, também foram
instalados portões. “Os
portões fechados entre às
23h e 5h melhoram a se-
gurança porque impedem
a circulação de pessoas
que não estejam a traba-
lho”, explicou Nilson Car-
neiro, que também é co-
ordenador de Mobilidade
Urbana da Prefeitura de
Araraquara.

ATIVIDADES FAZEM
PARTE DO
PROGRAMA AUTOS
DE NATAL,
PROMOVIDO PELA
SECRETARIA MU-
NICIPAL DE
ARARAQUARA

Grupo Aberto de Teatro
da Uniara – GATU, da
Universidade de Araraqua-
ra, participa do programa
Autos de Natal, promovi-
do pela Secretaria Munici-
pal da Cultura e Fundart
entre os dias 14 e 20 de
dezembro. O Grupo apre-
sentará a peça “O Rico
Avarento”, do autor Aria-

no Vilar Suassuna, a partir
desta sexta-feira, dia 15 de
dezembro, às 20h, na pra-
ça do bairro Santa Clara.

As próximas apresenta-
ções serão: dia 16, às 18h,
no Condomínio dos Oitis;
dia 17, às 9h30, na Horta
do Vale Verde, e às 18h,
no Choro das Águas; e no
dia 19, às 19h30, na Praça

Santa Cruz.
Mais detalhes do progra-

ma Autos de Natal estão
disponíveis no endereço
www.araraquara.sp.gov.br.
Informações sobre o
GATU podem ser obtidas
no endereço www.uniara.
com.br/atividades-cultu-
rais/grupo-aberto-de-tea-
tro-universitario.

 Em clima de fim de ano,
o Choro das Águas apre-
senta neste domingo (15)
um “Especial de Natal”,
com apresentações de es-
petáculos teatrais do pro-
jeto Autos de Natal, além
da tradicional feira de ar-
tesanato. Realizado pela
Secretaria Municipal de
Cultura e Fundart, em par-
ceria com o Daae, o Choro
das Águas reúne atrações
gratuitas na Praça do Daae-
Fonte Luminosa para en-
treter toda a família na tar-
de de domingo.

 A Feira de Artesanato
abre o evento às 16 horas,
com a produção dos artis-
tas da cidade e região, apre-
sentando ótimas opções de
presentes feitos à mão, com
preços especiais. A ideia é
estimular a economia cria-
tiva e incentivar as pessoas
a comprarem de quem faz
neste período de Natal.

 Os Autos de Natal che-
gam com: "A Promessa de
Maria", uma produção do
Grupo Cena Cinco, e com
"O Rico Avarento", do Gru-
po Aberto de Teatro da
UNIARA (GATU), a partir
das 18 horas.

 "A Promessa de Maria",
com direção de Rodolfo
Groppo, traz no elenco:
Leila Marroco, Emanuel
Aparecido Alves, Sabrina
Rocco contando uma his-
tória originária nos fins da
Idade Média e encontrada
após muita pesquisa.

 O texto apresenta refe-
rências a ciganos nos cha-
mados pastoris (pequenas
representações dramáticas
com dança e canto, reali-
zadas diante do presépio
entre o dia de Natal e o de

Reis, inspiradas nos autos
da natividade e nos villan-
cicos portugueses), onde
ciganas fazem parte dos
autos, declamando poeti-
camente as agruras pelas
quais passariam Maria e
seu filho Jesus.

 "A Promessa de Maria"
dialoga sobre a verdadeira
essência do Natal, desco-
brindo uma forma harmô-
nica de convivência e
transmitindo uma mensa-
gem de amor e paz.

Já o Grupo Aberto de Te-
atro da UNIARA chega
com “O Rico Avarento”,
uma peça curta do escritor
brasileiro Ariano Suassuna,
publicada em 1954, basea-
da na obra do escritor fran-
cês Molière, “O Avarento”.

 Ambientada no sertão
nordestino, conta a histó-
ria de um Coronel, rico e
avarento, e Tirateima, um
rapaz humilde que, por
falta de emprego, aceita ser
o mestre sala do Coronel.

 “O Rico Avarento” tem
direção de Alcindo Sabino,
figurinos e adereços de
Márcio Pontes, e apresen-
ta em cena: Cleiton Rosa,
Rafael Costa, Guilherme
Bonini, Kaya De Mattos e
Will Aleksander.

 Vale lembrar que o pro-
grama Autos de Natal
acontece até o dia 20 de
dezembro, em diversos es-
paços da cidade. A progra-
mação completa pode ser
conferida no site da Prefei-
tura de Araraquara.

 Toda a programação do
Choro das Águas é gratui-
ta. A Praça do Daae está
localizada na Fonte Lumi-
nosa, à Av. Bento de Abreu,
próxima ao Gigantão.

A crise econômica pela
qual o Brasil está passando
afeta inúmeros setores do
país. O alimentício tam-
bém não escapou e as ceias
de final de ano ficaram
comprometidas. Porém, a
professora do curso de Nu-
trição da Universidade de
Araraquara – Uniara, Patrí-
cia Meciano Simone Barre-
to, sugere alternativas para
substituir alguns alimentos
tradicionais da época.

No lugar de Chester,
peru ou leitoa, por exem-
plo, ela aponta que existem
vários alimentos tradicio-
nais que podem ser prepa-
rados com os mesmos
temperos e decoração
“para dar aquele ‘ar’ de
ceia de natal característi-
ca”. “Se o peru e o Chester
estiverem muito caros,
substitua por frango e, para
a leitoa, você pode escolher
partes do porco com pre-
ços mais acessíveis”, diz.

Para uma ceia alternati-
va saudável, que não per-
ca a “magia” das festivida-
des de fim de ano, a docen-
te menciona o consumo de
frutas natalinas na sobre-

mesa, como uvas e melan-
cia. “Deixe aquelas de pre-
ço maior apenas para de-
coração, como cerejas. Os
picolés de frutas caseiros
também são ótimas opções
de sobremesa”, destaca.

Para o arroz, ela orienta
“acrescentar uvas passas e
nozes trituradas”. “Escolha
a melhor opção de carne -
em termos de custo -, tem-
pere e prepare da forma
característica do natal, com
vinhos, fios de ovos e fru-
tas em calda, como abaca-
xi e figo. Prepare também
farofas frias para acompa-
nhamentos e saladas de
folhas verdes com frutas,
como manga e carambo-
la”, aconselha.

Se necessário, em subs-
tituição a champanhes,
“pode-se tomar sucos de
frutas naturais ou de pol-
pa e acrescentar água ga-
seificada”. “Ficam saboro-
sos e saudáveis”, garante a
professora.

Informações sobre a gra-
duação podem ser obtidas
no endereço www.uniara
.com.br ou pelo telefone
0800 55 65 88.


