A12 CORREIO POPULAR

Campinas, domingo, 15 de março de 2015

Tempo

CIDADES

MÍNIMA

20˚
MÁXIMA

29˚

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS

HOJE EM CAMPINAS
Neste domingo a
instabilidade perde força e o
sol aparece. Com o tempo
aberto, a temperatura sobe
e faz calor. Há previsão de
pancadas de chuva com
raios a partir da tarde.

SEGUNDA

20˚

26˚

TERÇA

21˚

28˚

QUARTA

21˚

29˚

LUAS

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

21 32

Jundiaí

19 29

São Carlos

20 29

Araraquara

21 30

Piracicaba

20 30

S.José do Rio Preto

21 31

Bauru

19 28

Presidente Prudente

22 29

S.José dos Campos

22 29

Botucatu

17 26

Ribeirão Preto

22 30

Sorocaba

19 29

Campos do Jordão

15 22

Santos

22 31

Ubatuba

20 30

Crescente
25/2

Minguante
13/3

Nova
20/3

Cheia
5/3

SOL

FUSOS

Nascente
6h02
Poente
18h33

França +4
Inglaterra +3
Espanha +4
Itália +4
China +11
Alemanha +4
Japão +12
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Especialistas destacam papel de OSs
Organizações são apontadas como saída para desburocratização e dinamização da gestão pública
Divulgação/Projeto Guri

Da Agência Anhanguera

No momento em que o Brasil
protesta nas ruas contra a corrupção e a qualidade do serviço
público, governantes e sociedade defendem as Organizações
Sociais (OSs) como saída para a
desburocratização e a dinamização da gestão pública. Analistas
ouvidos ontem pelo Correio Popular enumeram as vantagens
da iniciativa. Em Campinas, a
Prefeitura ampliou de três para
sete o número de secretarias
que poderão contratar as organi-

Em Campinas, sete
secretarias poderão
firmar parcerias
zações para atuar em parceria
com o poder público. Inicialmente, as pastas que poderiam
se beneficiar seriam Educação,
Cultura e Saúde. No projeto encaminhado à Câmara Municipal, o Executivo também poderá firmar contratos na Educação, Meio Ambiente, Assistência
Social e Desenvolvimento Tecnológico.
O governo municipal informou que o objetivo do projeto é
permitir que, no futuro, a Prefeitura possa utilizar o instrumento nas outras quatro secretarias.
De acordo com a Administra-

ção, neste momento, as contratações de OSs devem ser usadas
nas áreas de Cultura, Saúde e Esporte. Atualmente, o sistema de
gestão por meio de organizações sociais é utilizado no Hospital Ouro Verde.
No site Portal da Transparência do governo estadual, o Estado informa que serviços de saúde gerenciados por OSs em São
Paulo, por meio de contrato de
gestão, incluem hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), Centro de Referência do Idoso (CRI), Centros de
Reabilitação da Rede Lucy Montoro e Centros Estaduais de Análises Clínicas (Ceac). Também
há projetos na área cultural.
O empresário Saulo Duarte
afirmou que há exemplos no Estado de São Paulo de organizações sociais que prestam serviços essenciais à população. “O
Projeto Guri é uma organização
social de cultura que tem um trabalho maravilhoso em mais de
400 municípios do Estado. Mais
de 60 mil crianças e jovens são
atendidos. O projeto é um ótimo exemplo de que as OSs são
importantes para dinamizar o
serviço público”, comentou. Ele
ressaltou que outro papel relevante das organizações é desburocratizar a gestão pública. O
empresário salientou que as contratações são realizadas por

“A gestão
de serviços
públicos por OSs,
quando feito de
forma séria,
mostra que é
eficiente e traz
bons resultados”
SAULO DUARTE
Empresário

Adolescentes do Projeto Guri em São Carlos: organização social atua em mais de 400 municípios paulistas

meio de tomadas de preços. Para ele, as organizações são instrumentos de combate à corrupção. “A contratação de organizações sérias, e existem muitas hoje em atividade, é uma prerrogativa que garante a transparência
na gestão dos serviços públicos”, frisou.
O empresário disse que a parceria entre administração públi-

ca, setor privado e terceiro setor
é relevante para garantir serviço
de qualidade para a população.
“As privatizações de várias empresas públicas é uma mostra
de que a parceria entre poder
público e a iniciativa privada dá
certo. Um exemplo de sucesso é
a Companhia Vale do Rio Doce.
Hoje, a empresa é uma das
maiores do mundo no segmen-

to de mineração”, ressaltou.
Agilização

O professor de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Metrocamp, Fabricio Pessato Ferreira, afirmou que acredita que as
leis que criaram as OSs, organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) e as parcerias público-privadas surgiram

para agilizar a gestão pública e
também para reduzir a pressão
de custo sobre os caixas governamentais. “Não tenho nenhum
preconceito contra esses instrumentos. O importante é que
não provoquem precarização e
que exista fiscalização eficiente
sobre o uso do dinheiro público”, comentou. Ferreira salientou que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limite de
gastos com a folha de pagamento dos governos. “Os contratos
entre as administrações públicas e OSs, Ocips e as parcerias
público-privadas podem potencializar o atendimento à sociedade”, frisou.

NO JARDIM LONDRES

ENQUANTO DIRIGIA

EM ATITUDE SUSPEITA

Bando rouba dinheiro de
dois cofres em lanchonete

Homem morre após ser
baleado próximo à SP-101

Trio suspeito de integrar
facção criminosa é preso

Quatro criminosos armados
roubaram o dinheiro que estava
em dois cofres da loja do
Habib's no Jardim Londres, em
Campinas, ontem pela manhã.
O grupo também levou sete
celulares de funcionários. De
acordo com a Polícia Militar, os
assaltantes aproveitaram a
entrada dos trabalhadores para
abordá-los, às 7h50, quando não
havia clientes. O montante
levado não foi divulgado aos
policiais que estiveram no local
do crime. No entanto, a gerência
levantaria o valor e apresentaria
no 9º Distrito Policial, para onde
também encaminharia as
imagens da ação registradas por
câmeras de segurança. Até o
fechamento desta edição,
ninguém havia sido detido.
Segundo os policiais, o alarme
do estabelecimento estava
desligado e a gerente foi
obrigada, sob ameaça de morte,
a abrir os cofres onde estava o
rendimento obtido na noite
anterior. O bando teria fugido
com apoio de um quinto

Um homem branco de cerca de
30 anos morreu depois de ser
baleado na divisa de Campinas e
Hortolândia, nas proximidades
da Rodovia Jornalista Francisco
Aguirre Proença (SP-101), por
um ocupante de um carro
vermelho, no início da tarde de
ontem. De acordo com a Polícia
Militar, o motorista trafegava no
sentido Monte Mor e, após ser
atingido por quatro tiros,
perdeu o controle do veículo,
que seguiu desgovernado e por
pouco não atingiu outros carros.
O carro foi encontrado na Rua
Noel Rosa, no Jardim São Bento,
em Hortolândia, via paralela à
SP-101. Segundo a polícia, a
vítima foi atingida na cabeça, no
braço esquerdo e no tórax e
morreu na hora. Até o
fechamento da edição, não
havia suspeitos nem pista sobre
a motivação do crime. Segundo
uma testemunha que passava
pelo local, vários tiros foram
ouvidos e, em seguida, o carro
passou em alta velocidade pela
via, parando depois de uma

suspeito, que aguardava em um
carro preto na rua atrás do
estabelecimento. Esta seria a
segunda vez que a lanchonete
foi alvo de assaltantes — a data
da primeira ocorrência não foi
informada pela polícia e, em
ambas as ocasiões, o alarme
estava desligado. A assessoria de
imprensa da rede de fast-food
foi procurada pela reportagem,
mas ninguém foi localizado para
falar sobre o caso. Outro
conhecido estabelecimento
comercial também foi alvo de
criminosos na madrugada de
ontem. Vários aparelhos foram
furtados da loja da rede Casas
Bahia na Rua Ernesto
Khulmann, no Centro, porém, a
quantidade e o valor dos
produtos não foram divulgados
à PM. Segundo os policiais, a
porta do estabelecimento não
foi arrombada e as imagens da
câmera de monitoramento
seriam encaminhadas ao 1º
Distrito Policial, que investigará
o crime. (Jaqueline Harumi/Da
Agência Anhanguera)

Morria, em 1937, o escritor
norte-americano Howard Phillips Lovecraft.
Revolucionou o gênero de terror,
atribuindo-lhe elementos fantásticos que
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■ ■ Joaquim Moreira da Silva. Faleceu em Valinhos/SP aos 79
anos. Viúvo de Eulde Maria Silva.
Deixa os seguintes filhos: Evaldo,
Irineu, Darci, Josefina, Onecimo,
Valmir, Divanete, Erivaldo, Erivelto, Andreia e Marcia. Seu sepultamento deu-se dia 14/03/2015 às
10h00min no Cemitério Parque
das Acácias em Valinhos/SP. À Família enlutada as condolências dos
Diretores e Colaboradores do Grupo

Serra. (Associado do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br ).
■ ■ Elcinia Cancio dos Reis. Faleceu em Campinas/SP aos 78
anos. Viúva de Manoel Soares dos
Reis. Deixa os seguintes filhos:
Rubens, Rivaldo e Reinaldo. Seu
sepultamento deu-se dia
14/03/2015 às 16h30min no Cemitério Parque das Flores em
Campinas/SP. À Família enlutada
as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associada do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.
br ).
■ ■ José Franco de Oliveira. Faleceu em Campinas/SP aos 86
anos. Viúvo de Alzira Feitosa da
Silva Oliveira. Deixa os seguintes
filhos: Carlos e Cleusa. Seu sepul-

Três suspeitos de integrarem
uma facção criminosa que age
dentro e fora de presídios do
Estado de São Paulo foram
presos anteontem por policiais
militares em Campinas. Eles
estavam em atitude suspeita
num carro preto no Jardim
Campo Belo. De acordo com a
Polícia Militar, o comerciante
José de Oliveira Santos, de 55
anos, que conduzia o veículo,
informou durante a abordagem
o número do RG de uma
mulher. No banco do passageiro
estava o filho dele, o
desempregado Miguel Gustavo
de Oliveira Santos, de 25 anos,
que apresentou um documento
de identidade falso, mas se
contradisse e acabou sendo
descoberto. Já no banco traseiro
do carro estava um rapaz que
mostrou aos policiais um RG do
Paraná — a autenticidade do
documento, no entanto, não foi
comprovada pela Polícia Civil
de Curitiba. O filho do condutor
afirmou ser da facção criminosa
e disse que estava foragido da

penitenciária de Sorocaba
desde o dia 24 de fevereiro; já o
pai dele estava foragido do
Centro de Progressão
Penitenciária de Campinas
desde 13 de outubro do ano
passado. O outro rapaz não teve
a identidade confirmada pela
polícia durante o flagrante na 2ª
Delegacia Seccional. Os três
homens foram escoltados
ontem pela manhã, com apoio
do Grupo Armado de Repressão
a Roubos e Assaltos (Garra),
para a cadeia anexa ao 2º
Distrito Policial. Junto deles
foram levados outros dois
presos em flagrante por
tentativa de furto durante a
madrugada. Ademir Elias de
Souza Junior, de 18 anos, teria
tentado levar um botijão de gás
e cinco relógios de pulso de
uma casa no Jardim Campos
Elíseos; e Rafael Henrique
Torres da Silva, de 21 anos, dois
extintores e uma escada de
mercado na Vila Padre
Anchieta. (Jaqueline Harumi/Da
Agência Anhanguera)
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passarela. Um mês atrás, um
outro tiroteio ocorreu na
SP-101, também na divisa de
Campinas e Hortolândia,
durante um congestionamento,
no início da manhã, deixando
um morto e um ferido grave.
Testemunhas disseram que dois
homens pararam um carro
preto no acostamento,
caminharam pela faixa central e
dispararam 11 tiros contra o
veículo das vítimas. Nove
disparos acertaram o passageiro
R.M.C.B., de 28 anos, que foi
socorrido e encaminhado em
estado grave para o Hospital de
Clínicas (HC) da Unicamp. O
motorista, Rodrigo Medeiros, de
40 anos, morreu no local. A
dupla conseguiu fugir. Na
madrugada de ontem, em
Americana, Leonel Roberto da
Silva, de 27 anos, morreu depois
de ser baleado três vezes na
cabeça por um desconhecido a
pé quando ouvia música na rua
com outras pessoas no bairro
Chácara Machadinho. (Da
Agência Anhanguera)

tamento deu-se dia 14/03/2015
às 16h00min no Cemitério Parque das Flores em Campinas/SP.
À Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores do
Grupo Serra. (Associado do Grupo
Serra Campinas 19 3775-9752
www.gruposerra.com.br ).
■ ■ Nelson Hernandez. Faleceu
em Campinas/SP aos 79 anos. Filho de Antônio Hernandez e Maria
Cezar. Deixa os seguintes filhos:
Rosa, Jose, Marcos, Rafael e Felipe. Seu sepultamento deu-se dia
14/03/2015 às 11h00min no Cemitério Parque das Aléias em
Campinas/SP. À Família enlutada
as condolências dos Diretores e Colaboradores do Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.
br ).

são típicos dos gêneros de fantasia e ficção
científica. Baseava muitas de suas histórias
em seus próprios pesadelos, e ficou mais
conhecido após sua morte.

