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Meta é fortalecer, promover o desenvolvimento e
assegurar métodos eﬁcientes de gestão pública nas
prefeituras de São Paulo

V

inculado à Secretaria Estadual
de Economia e Planejamento, o
Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal (Cepam) completa hoje 40 anos. Nese período, a instituição
instalada na Cidade Universitária expediu 40
mil pareceres jurídicos e ministrou cursos para
150 mil agentes das 645 prefeituras e câmaras
municipais paulistas.
Hoje haverá festa na sede da entidade,
mas a verdadeira comemoração será estendida ao longo de 2008 – nos primeiros meses
do ano serão lançados mais livros, todos
sobre assuntos de interesse das prefeituras
– saneamento básico, meio ambiente, acessibilidade e, principalmente, legislação sobre
todas essas questões.
Primórdios – No início, o Cepam era
ligado à Secretaria do Interior, oferecia suporte jurídico e orientava as cidades nas questões urbanísticas. Foi rebatizado mais tarde
como Fundação Prefeito Faria Lima e ampliou
seu leque de serviços ao longo dos anos.
Atualmente, produz e publica estudos sobre
práticas recomendadas de gestão pública e
oferece cursos de capacitação nas áreas indicadas pelos municípios. Aborda temas como
acessibilidade, formação de conselheiros tutelares e da criança e do adolescente. Com

o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) elabora
manuais sobre direito eleitoral, com recomendações para os aspirantes a candidatos nas
eleições majoritárias e proporcionais.
Parceiros – No Cepam trabalham 200
funcionários, quase todos profissionais das
áreas contábil, jurídica, de economia e de
administração. Presta serviço para os municípios mediante assinatura anual. Em conformidade com a Constituição de 1988, sua
orientação está direcionada na descentralização do poder público. A meta é aproximar
o cidadão da instância governamental que
mais lhe convém, sempre a que está na cidade onde vive. Assim, para efetivar suas ações,
o Cepam atua sempre em parceria com os
municípios e com as secretarias de Estado.
Felipe Soutello, presidente do Cepam
desde o início do ano, afirma que a proposta primordial é atender aos municípios do
interior. Ele ingressou em 1994 na Fundação,
como estagiário de Direito, e assegura que o
foco do trabalho continua o mesmo: capacitar o município paulista, promover o desenvolvimento e assegurar métodos eficientes
de gestão pública.
Rogério Silveira

Agentes do Banco do Povo Paulista recebem treinamento. No detalhe, Soutello, presidente do Cepam

Caravanas do Conhecimento
Criado em 1984, o Projeto Caravanas
do Conhecimento do Cepam é sempre
realizado no período das férias escolares.
A programação de julho recebe o nome
de Redescobrindo o Interior, com a garotada da capital e litoral viajando para lá. No
verão, o programa é denominado Interior
na Praia, e a criançada do interior vem
conhecer o litoral.

Participam da atividade crianças carentes. Para muitas, trata-se da primeira viagem.
Oportunidade única para conhecer a praia, a
fazenda ou uma pequena cidade. O Cepam
promove contatos entre as prefeituras e as
escolas e organiza as viagens. O serviço inclui
alimentação, exame médico, seguro de vida
para as crianças e treinamento para os professores que acompanham os grupos.

Da Agência Imprensa Oficial

Campanha do Metrô alerta usuários
para furtos nas estações e nos trens
Em 2005, a média mensal de furtos no
sistema metroviário foi de 126 registros. Em
2006, caiu para 112. Neste ano, até novembro, foi de 85.
“A campanha é feita em dezembro porque alguns usuários do Metrô, preocupados
com as compras de Natal, descuidam de suas
carteiras e celulares e os deixam à mostra,
facilitando a atuação dos ladrões”, afirma
José Luiz Bastos, chefe do Departamento de
Segurança do Metrô. A distribuição dos folhetos será reforçada pela emissão de mensagens
sonoras em todas as estações e trens.
Da Assessoria de Imprensa do Metrô

METRÔ

O Metrô realiza até segunda-feira (24)
em todas as suas estações e trens, a campanha de segurança pública Tem alguém de
olho nas suas coisas e não é você. Durante
a campanha, os agentes de segurança do
Metrô distribuirão 600 mil folhetos com dicas
para evitar furtos.
O objetivo é sensibilizar os usuários
para a tomada de precauções que impeçam a ocorrência de furtos no sistema
metroviário. O maior número de casos
desse crime ocorre nos acessos das estações e nos momentos de embarque e
desembarque nas plataformas, nos horários de pico.
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Em 4 décadas, Cepam amplia trabalho
de assistência aos municípios paulistas

Saúde adverte para os riscos que
brinquedos inadequados provocam
Com a aproximação do Natal, as lojas
de brinquedos estão repletas de pais à procura do melhor presente para seus filhos.
É preciso ficar atento, porém, a
algumas questões na hora da
compra. Brinquedos inadequados podem trazer sérios riscos à saúde das crianças. Por
esse motivo, a Secretaria de
Estado da Saúde faz algumas recomendações aos
pais.
“Com respeito às
regras básicas de segurança, é possível comprar o presente dos
sonhos das crianças
sem colocar sua saúde

Alertas importantes

Tem alguém de olho nas suas coisas e não é você alerta usuário do Metrô contra furtos

• Brinquedos com ruídos excessivos podem
causar sérios danos à audição.
• Evite brinquedos com formas e cheiros
que imitem alimentos; as crianças tendem
a engoli-los.
• Atenção aos que possuem partes cortantes ou pontiagudas, que podem ocasionar
ferimentos.
• Em hipótese alguma adquira brinquedos
compostos por substâncias tóxicas ou de
fácil combustão.
• Verifique prazo de validade e as condições de garantia.

em risco”, afirma Ricardo Tardelli, diretor
estadual de Saúde.
Da Assessoria de Imprensa da
Secretaria de Estado da Saúde

• Atenção aos brinquedos que possam
levar ao sufocamento (cordas, balões ou
peças muito pequenas).
• Adquira o brinquedo conforme a idade
do seu filho. Por lei, os fabricantes devem
transmitir essa informação no rótulo.
• Verifique se a embalagem traz informações sobre o fabricante (nome, CGC,
endereço).
• Evite brinquedos que possam ocasionar
choque elétrico.
• Os brinquedos devem conter selo de
segurança fornecido pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro).

