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Vereadores aprovaram, por
unanimidade, projeto de lei
propostopelopresidentedaCâ-
mara, Rodrigo Ramos Soares,
oRodrigoAlemão (PSDB), pa-
ra declarar patrimônio cultu-
ral e imaterial de Cubatão os
corposartísticosdeBandaSin-
fônica, Companhia de Dança,
BandaMarcial,GrupoRinasci-
ta e Coral Raiz da Serra. O
Coral Zanzalá, também nesse
grupo, já havia sido declarado
bemimaterialdaCidade.
Oobjetivodainiciativaéten-

tar evitar o fim dessas ativida-
des culturais a partir do próxi-
mo domingo, conforme decre-
tado pela Justiça. Mas não há
garantia de que esse projeto
impeça a dissolução dos gru-
pos, pois o Legislativo impôs,
nodocumento, artigos que im-
plicam a continuidade da aju-
da financeira da Prefeitura –
algo que caberia ao Executivo
propor.
A Prefeitura gastava R$ 228

mil por mês para manter os
grupos.A suspensãodo auxílio
foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Estado (TJ-SP),
atendendo a uma recomenda-
çãodoMinistérioPúblicoFede-
ral (MPF), que considerou in-
constitucional a LeiMunicipal
3.232/08. A norma, aprovada
pela Câmara na gestão Cler-
mont Castor, regulamentava a
ajuda de custo aos artistas que
fazempartedosgrupos.
Oprojeto aprovadonesta se-

mana será enviado ao prefeito
AdemárioOliveira (PSDB)pa-
rasanção.

DIFICULDADES

O prefeito teme sancionar a
leisenãotiveramparoconsti-
tucional. Disse quemandará,
primeiro,analisaronovopro-
jeto, porque um dos artigos
obriga a aplicação de recur-
sos do orçamento na manu-
tenção dos 270 integrantes
dosgruposartísticos.
Por isso, oprefeitomandou

a procuradora Paula Rava-
nelli estudar a realização de
um chamamento público pa-
racontratarumaorganização
social, que se encarregaria de
gerir os grupos e captar di-
nheiro na iniciativa privada
paramanterasatividades.
A Administração se com-

promete a colaborar, de acor-
do com a realidade munici-
pal, nos investimentos para o
futuro modelo que vier a ser
adotadoparaosgrupos.
A Câmara se prontifica a

liberarpartedoseuorçamen-
to para preservar os grupos
até o final do ano, adianta o
presidente,RodrigoAlemão.
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Afiguradospromotoresdejus-
tiça deve ser vista pela popula-
çãocomoumimportanteagen-
te social para defender o inte-
resse da coletividade, garantir
a aplicação da lei e combater o
crime.Paraqueaatuaçãodeles
seja mais efetiva, é preciso
maisdinheiro.
Essa é a visão do procurador

dejustiçaepresidentedaAsso-
ciação Paulista do Ministério
Público (APMP), José Oswal-
doMolineiro, que esteve em A
Tribunanaterça-feira.
“OMP está aberto a receber

as demandas da população,
que cresce a cada dia. Por esse
motivo, ao investir na institui-
ção, o Governo garantirá um
melhor atendimento ao cida-
dão.Arelaçãocustobenefícioé
excelente por conta das con-
quistas obtidas no combate à
corrupção e na defesa doMeio
Ambiente,porexemplo”.

Para fortalecer o MP e agili-
zar a análise de casos,Molinei-
ro é favorável à descentraliza-
ção do Centro de Apoio à Exe-
cução (Caex, localizado na Ca-
pital), cujos técnicos fazempa-
receres e fazem diligências pa-
rapromotoresatuarembem.
“Temospoucosperitos,prin-

cipalmente no Meio Ambien-
te. Em Santos, deveríamos ter

uma equipe, por motivos ób-
vios.Quantomais ágil esse tra-
balho,asoluçãosairámaisrápi-
do”,ressaltou.
Molineirodefendeque oMP

em cada cidade fique concen-
trado num espaço próprio, o
que não ocorre em Santos –
onde a Prefeitura, em novem-
bro de 2012, doou um terreno
para a instituição erguer uma

sedeprópria.
O representante da APMP

defende, ainda, mudanças pa-
ra permitir maiormovimenta-
ção dos colegas na carreira em
São Paulo. Segundo ele, o gar-
galo existentehoje faz comque
muitos promotores fiquem no
mesmolugarpormuitosanos.
“A estagnação na carreira

não é boa para a instituição,
nemparaopromotor.Vejoque
poderíamosevoluirnessesenti-
doaocriarmaiscargosdeauxi-
liares na Capital, por exemplo.
A ambição de qualquer profis-
sional é evoluir. Caso contrá-

rio, poderemos ter uma perda
deprofissionais”, frisou.

AUXÍLIOMORADIA

Umtemabastantecontroverso
epolêmico,queentrouempau-
ta nos últimosmeses, é o paga-
mento de gratificações e auxí-
lios, como o demoradia, ama-
gistrados e promotores. Tal
prática, garantida por liminar,
é questionada pelo Ministério
PúblicodeContas.
Molineiro justificouqueesse

benefício tem previsão legal e,
diante disso, a instituição de-
fende o recebimento. “Essa le-

gislaçãoestásubjudiceeesta-
mos aguardando umposicio-
namento do STF (Supremo
TribunalFederal)”.
Na avaliação do presidente

da APMP, um dos avanços
da entidade nos últimos
anos foi a retomada da atua-
ção política nos debates de
temas importantes, como a
revisãodoCódigo deProces-
so Penal e da Proposta de
Emenda Constitucional
(PEC) 37/2011, rejeitada,
que e pretendia dar poder
exclusivoàpolíciapara reali-
zar investigações criminais.

“A função dopromotor
provocao incômododos
políticos.Não vejo que isso

representeumgrande trauma
de relaçãoentreoMinistério
Público e eles. A instituição
precisa atuar firmeporuma
exigência constitucional”

JoséOswaldoMolineiro
Procuradorde justiça

epresidente daAssociaçãoPaulista
doMinistérioPúblico

DAREDAÇÃO

ASecretariadeEstadodaEdu-
caçãoabrirá,napróximaterça-
feira, as inscrições ao processo
seletivo simplificado para a
contrataçãotemporáriadepro-
fessorespara2019.
Os profissionais com habili-

tação tecnológica, licenciatura
oubachareladoealunosdoúlti-
mo ano do nível universitário
podem ser chamados para
atuar nos anos iniciais e finais
do Ensino Fundamental e/ou
nasclassesdeEnsinoMédio.
Os interessados devemcom-

parecer a uma das 81 Direto-
rias Regionais de Ensino
(DREs) até 8 de outubro. Co-
mo as vagas são para cadastro,
não há umnúmero de cargos a
serempreenchidos.
NaBaixadaSantista, épreci-

so se inscrever em uma das
DREs da região. Uma delas fi-
caemSantos(RuaGuedesCoe-
lho, 107, Encruzilhada). A ou-
tradiretoriaestáemSãoVicen-
te (Rua João Ramalho, 378,
Centro).
Podemparticipar do proces-

so seletivo os servidores sem
vínculo funcional com a rede
estadual de ensino, docentes já
efetivados que almejam traba-
lhar em regime de acumula-
ção, professores comcontratos
ativos celebrados em 2015 e
eventuais(categoriaV).
Para se inscrever, é necessá-

rio apresentar estes documen-
tos originais e suas cópias:RG,
CPF, título de eleitor, compro-
vantederesidência,declaração
deImpostodeRenda, diploma
ou certificado de conclusão do
curso com histórico escolar e

declaraçãodematrícula.
Nocasodeestudantesmatri-

culados no último ano do nível
universitário,elestambémpre-
cisam estar munidos da decla-
raçãodematrículaedohistóri-
co escolar por não terem con-
cluídooEnsinoSuperior.
Aremuneraçãodosprofissio-

nais convocados serácalculada
segundo a carga horária atri-
buída, deR$12,28 ahora/aula
paraprofessordeEducaçãoBá-
sica1edeR$12,93,paradocen-
tedeEducaçãoBásica2.
O processo seletivo simplifi-

cadoocorrerápormeiodaava-
liação do currículo acadêmico
e da experiência profissional.

Emcaso de empate, serão ado-
tados,pelaordem,os seguintes
critérios de desempate: idade
igual ou superior a 60 anos,
maiortempodeserviçonoMa-
gistério, maior número de de-
pendentes e maior idade para
os inscritos com idade inferior
a60anos.
A contratação para lecionar

na rede estadual de ensino terá
prazo máximo de três anos,
que poderá ser prorrogado. Os
candidatos devem acompa-
nhar o resultado do processo
seletivo no Diário Oficial do
Estado. A publicação pode ser
consultada no site www.im
prensaoficial.com.br.

ParaMolineiro, oMinistérioPúblico
Estadual nãoperdeuprotagonismo

nocombate àcorrupção. “A
OperaçãoLava Jato tem feitoum
trabalhode vanguardaem termos
deavançodapolítica criminal,mas,
talvezpelonúmerodecidades, o
trabalhodospromotores paulistas
nãoaparece tanto.Há inúmeras

açõesde improbidade
administrativa. Temosdemostrar

mais issoparaa sociedade”.

❚❚❚EmboraoMinistérioPúbli-
co tenhaaatribuiçãodegaran-
tir o cumprimento das leis e da
Constituição, apontar soluções
epromover a justiça, a institui-
ção ainda é uma ilustre desco-
nhecida para grande parte da
sociedade.
Comoobjetivodeaproximar

esse órgão dos cidadãos, a
APMPlançou,naúltimasema-
na, a campanhaOMPÉNosso,
quemarcaos80anosdafunda-

çãodaassociação.
A partir da Constituição de

1988, oMPganhoumais espa-
ço para agir. Hoje, promoto-
res se dedicam a áreas como
as de saúde, infância, idoso,
meio ambiente e pessoas com
deficiência.
“Às vezes, o promotor está

perto da população, mas ela
não sabe. O cidadão precisa
saber que existe esse braço do
MP em diversos setores além

daáreacriminal”, afirmaopre-
sidente daAPMP, JoséOswal-
dodeMolineiro.
O hotsite da campanha (o

mpenosso.apmp.com.br) traz
informações e vídeos sobre ca-
sos de relevância nos quais o
MP teve papel de destaque pa-
ra assegurar o bem-estar da
população diante de proble-
massociaisgraves.
Uma das situações detalha-

das foi registrada em Taboão

daSerra.Em2004, um terre-
no particular foi ocupado por
1.426 famílias. Os proprietá-
rios conquistaram uma limi-
nar (decisão provisória e de
caráter imediato) para a rein-
tegraçãodeposse.
Diantedisso,oMPinterme-

diouumasoluçãonaPrefeitu-
ra e no Governo Federal, e se
fez um projeto de regulariza-
ção fundiária e de construção
demoradiasaessaspessoas.

APrefeituragastavaR$228mil
pormêsparamanteros grupos.

A suspensãodoauxílio foi
determinadapela Justiça, após o

MinistérioPúblicoFederal
considerar inconstitucional aLei
Municipal 3.232/08. Essanorma,
aprovadapelaCâmaranogoverno
ClermontCastor, regulamentavaa
ajudadecusto aos artistasque

fazempartedosgrupos.

Inscrições começam na próxima terça-feira, e número de vagas a serem preenchidas não está definido

12,28
reais

porhora/aula serãopagosaos
professores convocadospara

lecionarnaEducaçãoBásica 1, e a
remuneraçãopor hora/aulaa
docentesdeEducaçãoBásica 2
serádeR$ 12,93. Interessados
deverão ir a umaDiretoria

Regional deEnsino se inscrever

Associaçãopede
maisapoioàação
doMPpaulista
Procurador requer verba maior para se atender melhor o cidadão

O MP É Nosso: hotsite da iniciativa apresenta informações e vídeos

APMP lança campanhadeaproximação

Estadoabreseleçãodeprofessores

Presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Molineiro defende mais agilidade para o órgão
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Ajudaaartistaspassa
naCâmaradeCubatão
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