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SEÇÃO I

BID investe US$ 5 milhões para ampliar
eficiência de programas sociais do Estado
Objetivo é aperfeiçoar o
acompanhamento das
políticas sociais e
aumentar a participação
dos municípios

São Paulo deu um passo importan-
te para ampliar a eficiência de seus
programas sociais. Segunda-feira,

o governador assinou em Washington
contrato para receber do Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID) US$ 5 milhões (R$ 12 milhões),
que serão destinados ao Programa de
Avaliação e Aprimoramento das Políticas
Sociais do Estado. Os recursos totaliza-
rão US$ 7 milhões (R$ 16,8 milhões),
considerando-se os US$ 2 milhões que
serão investidos como contrapartida
pelo governo estadual. Estão previstas
diversas ações para melhorar o acompa-
nhamento das políticas sociais e aumen-
tar a participação dos municípios.

O programa terá a função de inte-
grar, avaliar e monitorar todas as inicia-
tivas da Rede de Proteção Social. O
ponto importante dessas atividades é o
atendimento à família, à criança e ao
adolescente, ao migrante e ao morador
de rua, ao idoso e ao portador de neces-
sidades especiais. O principal elemento
é o Cadastro Pró-Social, um dos 47 pro-
jetos estratégicos definidos pelo gover-
no do Estado, em maio. Trata-se de um
sistema informatizado, já em execução
pela Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social (Seads), para
cadastramento de beneficiários e insti-
tuições, que permitirá completo monito-
ramento dos programas sociais por
parte do Estado.

Descentralização – O objetivo é redu-
zir os inconvenientes provocados pela
duplicação de ações e potencializar os
efeitos positivos dos programas desen-
volvidos pelo Estado, pelas prefeituras e
por organizações não-governamentais.
Com um sistema inteligente de recupe-
ração de informações, o Estado poderá
identificar rapidamente quais são as
necessidades da população e atuar de
forma eficiente. O cadastro recebe os
dados dos programas AçãoJovem e
Renda Cidadã, do governo estadual, e
Bolsa-Família, do governo federal. 

Com os recursos, a secretaria poderá
desenvolver os programas para a com-
pleta efetivação do cadastro e comprar

os equipamentos necessários. A verba
do financiamento do BID será aplicada
também no desenvolvimento do plano
municipal de assistência social, que tem
como finalidade descentralizar os pro-
gramas no Estado. Outro ponto do pro-

jeto prevê a realização de pesquisas para
avaliar o impacto das políticas sociais em
São Paulo.

Rogério Silveira
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Saúde reforça vacinação contra 
febre amarela no início das férias

A Secretaria da Saúde reforça a vaci-
nação contra a febre amarela neste iní-
cio de julho. O objetivo é imunizar pes-
soas que viajarão para áreas de risco no
País e, dessa forma, manter a doença
fora do Estado, como já ocorre desde
2001. A vacina é gratuita nos postos de
saúde do Estado e nos Postos de Saúde
do Viajante, situados nos aeroportos de
Congonhas e de Guarulhos, terminais
rodoviários Barra Funda e Tietê, Instituto
de Infectologia Emílio Ribas e Hospital
das Clínicas de São Paulo. A imunização
deve ser feita pelo menos dez dias antes
da viagem. Uma dose previne contra a
doença por dez anos.

Quem vai passar férias nas Regiões
Norte e Centro-Oeste deve tomar cuidado
especial, pois há municípios nos quais há
mais risco de se contrair a febre amarela,
especialmente em Goiás, Tocantins,
Rondônia, Pará, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. No Nordeste, os Estados do
Maranhão e do Piauí também merecem

atenção especial, assim como, Minas
Gerais, no Sudeste. Viajantes que preten-
dem descansar em áreas ribeirinhas ao Rio
Grande, na divisa de São Paulo com Minas
Gerais, devem também se prevenir. É pos-
sível checar a lista completa das áreas de
risco da doença e a relação dos postos de
vacinação contra a febre amarela no site
do Centro de Vigilância Epidemiológica
(www.cve.saude.sp.gov.br/htm/cve_febam
.htm).

"A vacinação contra a febre amarela
é de extrema importância. Quem for via-
jar para as áreas de risco precisa passar
em um posto de saúde antes de arrumar
as malas", afirma Helena Sato, coorde-
nadora de Imunização da secretaria.
Causada por um vírus do gênero flaviví-
rus, a doença tem como sintomas febre
alta, dor de cabeça e lombar, náuseas,
vômito, prostração e calafrios.

Da Assessoria de Imprensa

da Secretaria da Saúde

Dicas do Procon-SP
ensinam a programar
orçamento familiar

Os interessados em planejar melhor o
orçamento doméstico podem participar das
palestras que a Fundação Procon realiza
gratuitamente todos os meses. As de julho
estão programadas para os próximos dias 8
e 28. Técnicos da instituição dão dicas para
equilibrar despesas e receitas da família, e
exibem vídeos sobre desperdício para orien-
tar a platéia quanto às perdas desnecessá-
rias. O objetivo é estimular o consumidor a
repensar hábitos e atitudes no dia-a-dia da
sociedade de consumo. Os participantes
recebem a cartilha Orçamento Doméstico,
elaborada pelo Procon-SP.

Outra palestra que a fundação realiza
mensalmente é sobre o Código de Defesa
do Consumidor. As deste mês serão nos dias
5 e 27. Profissionais do Procon explicam de
maneira didática e objetiva, com exemplos
reais das principais reclamações recebidas
pela Fundação, os direitos fundamentais do
consumidor. A Fundação solicita que os ins-
critos tragam 1 quilo de alimento não-pere-
cível, para ser doado a entidades assisten-
ciais. As vagas são limitadas e as inscrições,
gratuitas, podem ser feitas pelo telefone
(11) 3824-7065, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 12 horas. As palestras são realiza-
das no auditório do Procon-SP, na Rua Barra
Funda, 930 – 4º andar – São Paulo – SP.
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SERVIÇO
Palestra: Código de Defesa do Consumidor
Dia 5 de julho, das 13h30 às 16h30
Dia 27 de julho, das 9 às 12 horas
Palestra: Orçamento Doméstico
Dia 8 de julho, das 9 às 12 horas
Dia 28 de julho, das 13h30 às 16h30
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Circo-Escola São Remo é um dos programas avaliados pelo Pró-Social

Pró-Social: programa está informatizado


