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-Fernanda Canofre
São Paulo Quando a primei-
ra lotéricadeMonteAlto(in-
terior de SP) abriu, nos anos
1970,afiladeapostadoresdo-
bravaoquarteirão.Nofimdo
dia,OrvilleCastelletiBusnar-
di,odonodaloja,embarcava
emumônibus para a capital
paulista (a 370 km), para re-
gistrar todos os jogos.
A lotérica fezdeOrvilleum

personagemhistóricodocen-
tro da cidade. Numa aposta
ali, um funcionário da casa
conseguiu um prêmio equi-
valentea50casaspopulares.
Quando alguém ganhava,
apostadores de toda a regi-
ão apareciampor lá.
Mas a fama ia além das

apostas. Quem entrava na
loja de Orville encontrava
roupas,brinquedos,material

de papelaria e um senhor
pronto para contar piadas e
causos sobre a cidade.
Nascido em Itajobi, ele se

mudou paraMonte Alto por
amor.Em 1962, conheceuem
umbailedeCarnaval,emUru-
pês, Sirlei. Na mesma noite
emqueforamapresentados,
Orville juntou um grupo de
amigos e lhe ofereceu uma
serenata. Quando casaram,
decidiram viver na cidade
natal dela.
Lá, Orville continuou or-

ganizando os bailes mais fa-
mosos da região no Monte
Alto Clube, que presidiu por
14 anos.

Durante cinco décadas, o
casal conduziu junto a ca-
sa da família e a loja. Aos 88
anos, seuOrvillenãogostava
de falar em aposentadoria.
Numsábado,24denovembro,
depois de trabalhar a sema-
na toda, ele teveumaparada
cardíaca emorreu.
“Meu pai era alegre, era

nervosinho, gostava de vi-
ver. Ele até ficou bravo com
aminhamãe,quandoelade-
cidiu começar a pagar por
umplanode funerária”, con-
ta a filha Cláudia. “Ele tinha
umcoraçãomaravilhoso.”
Além dela, seu Orville dei-

xaaesposa,ofilhoOrville Jr.,
nora e quatronetos.
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Comerciante, contador de
piadas virou figura histórica
orvIlle CAstelletI BusnArDI (1930-2018)

-Guilherme Seto
e Fabrício Lobel

SãoPaulo Ogovernadorelei-
to JoãoDoria (PSDB)anunci-
ounestasegunda-feira(3)que
trocaráocomandodaSabesp
equemaisumministrodeMi-
chel Temer (MDB) faráparte
desuagestãoapartirde2019.
OengenheiroBeneditoBra-

ga, professor da Escola Poli-
técnicadaUSP,eex-secretário
deRecursosHídricoseSane-
amentodeGeraldoAlckmin,
assumiráapresidênciadaSa-
bespnolugardeKarlaBertoc-
co,nocargodesdemaio,quan-
do foi nomeada pelo gover-
nador,Márcio França (PSB).
MinistrodasCidades,ode-

putadofederalAlexandreBal-
dy (PP) será secretário dos
TransportesMetropolitanos.
Baldy é o quarto ministro

deTemeranunciadoporDo-
riacomosecretário,apósGil-
bertoKassab(CasaCivil),Sér-
gioSáLeitão (Cultura)eRos-
sieli Soares (Educação).
Baldy,JoãoOctavianoeBra-

gaassumirãosecretariasrela-
cionadas aos temasmais de-
licadosàadministraçãoesta-
dual:atrasoemobrasdemo-
bilidadeurbana, investigação
daLava JatonasobrasdoRo-
doanelecrisehídricapaulista.
Ementrevista,DoriaeBaldy

falaramemexpandiraslinhas
demetrô pormeio de parce-
riascomainiciativaprivadae
comapoiodecapital interna-
cional. Afirmaram, também,
quevãoconcluirasobrasque
se encontram inacabadas.
Hoje,todasaslinhasdome-

trô estão com obras e proje-
tos de expansão atrasados.
Entre elas, os monotrilhos
das linhas 15-prata e 17-ouro.
Amaior obrametroviária da
cidade,a linha6-laranja,está
paradahámaisdedois anos.
Até mesmo uma gigante

estatal chinesa, ao avaliar
o projeto, desistiu de parti-
cipar. Doria já cogita que o
governo do estado toque o
projeto por conta própria.
Baldytrabalharáemparce-

riacomJoãoOctaviano,secre-

táriomunicipaldeTranspor-
tesqueassumiráapastaesta-
dualdeLogísticaeTranspor-
tes. O lugar de Octaviano na
gestãoBrunoCovasseráocu-
padoporEdsonCaram,dire-
tordoDSV(Departamentode
OperaçõesdoSistemaViário).
No estado, Octaviano terá

pelafrenteodesafiodeentre-
garobrasderodoviasatrasa-
das. Amaior delas é o trecho
nortedoRodoanel, comcan-
teiros de obra parados e lon-
gos atrasos. Ficará sob a res-
ponsabilidade dele também
a Dersa, estatal paulista res-
ponsávelporgrandesobrase
que passou a ter integrantes
investigados pela Lava Jato.
Benedito Braga, indica-

do para a presidência da Sa-
besp, játinhaassumidoapas-
tadeRecursosHídricosnoau-
ge da seca no estado, no iní-
cio de 2015, indicado porGe-
raldo Alckmin. Na mesma
época, coube ele a indicação
de JersonKelmanparaapre-
sidência da Sabesp.
Naquelemomento,agestão

tucana já admitia o início de
um drástico rodízio de água
na Grande SP. As chuvas que
vieramnasequência,porém,
deramfôlegoaogovernopara
investiremobraseretomara
capacidadedeabastecimento.
Sobre problemas hídricos,

Braga disse que o estado es-
tá “muito bem” e que a capi-
tal estápróximado“riscoze-
ro” de passar por nova crise.
“2018 foitãodifícildoponto

devistaclimatológicoquanto
2014.Enãopassamosporpro-
blemasporqueogoverno in-
vestiueminfraestrutura, em
reservatórios, na transferên-
ciadeáguaentrebaciashidro-
gráficas,eaomesmotempoe
incentivou a população a ter
novos hábitos”, disse.
“Hojeestamosconsumindo

15%menoságuadoqueantes
da crise” completou.
Doria também anunciou

que a ex-secretária estadual
doMeioAmbiente,aadvoga-
daeprofessoraPatriciaIgleci-
as,assumiráocomandodaCe-
tesb(companhiaambiental).

Doria troca chefedaSabesp e
põeministronosTransportes
benedito braga assume empresa de água; baldy é 4º nome vindo da gestão Temer

sABesp
Benedito Braga professor
titular da Escola Politécnica da
USP, foi secretário de estado
de Saneamento e Recursos
Hídricos (2015 a 2018)

CetesB
patricia Iglecias sócia do
escritório Iglecias & Famá
e professora da Faculdade
de Direito da USP, foi
secretária de estado doMeio
Ambiente por São Paulo

trAnsportes
metropolItAnos
Alexandre Baldy atual
ministro de Cidades, foi
secretário estadual de
Indústria e Comércio de Goiás

logístICA e trAnsportes
Joãooctavianomachado
neto atual secretário
municipal de Mobilidade e
Transportes, foi presidente
da CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego)
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Novos nomes do governo Doria

seCretArIAs AInDAnÃoAnunCIADAs

• Fazenda
• Habitação

• Interior
• Administração Penitenciária

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTODA
MEDICINA – HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 021/2018, a ser

realizado para a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Limpeza, Conservação e Desinfecção de Superfícies Fixas dos Prontos
Socorros do Hospital Geral de Pedreira. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA DO GOVERNO

COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO
A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL comunica aos interessados que está
reaberta a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 - SGM
Processo: 6011.2018/0001136-5
OBJETO: Contratação de empresa especializada no Setor de Turismo para a
prestação de serviços de ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE
INFORMAÇÃO TURÍSTICAS - CITs DA CIDADE DE SÃO PAULO E VISITA
MONITORADA AO EDIFÍCIO MATARAZZO, por um período de doze (12) meses.
Prorrogável por iguais ou inferiores períodos sucessível até o máximo de sessenta
(60) meses em havendo interesse entre as partes, conforme especificações e
condições deste Edital.
A sessão de reabertura será dia 14/12/2018 às 10h30min.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O Caderno de Licitações, composto
de Edital e seus Anexos poderá ser acessado por meio de consulta ao site
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no Viaduto do Chá,
15 - 11º andar - das 09h00 às 16h00 - até o último dia útil que anteceder a abertura
do certame, mediante o recolhimento da importância de R$ 0,21 por folha, através
de Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de Compras
Licitações e Contratos.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Licitação - Pregão Eletrônico nº
ASL/AAS/5051/2018. Prestação de
serviços de gerenciamento do
abastecimento de combustíveis em
veículos e outros serviços prestados
por postos credenciados. O edital
alterado por meio do Aditamento 01
que estabelecem as condições de
participação estão disponíveis
download a partir desta data no sítio da
EMAE: www.emae.com.br/Licitações/
Pregão Eletrônico. Para a obtenção de
senha e credenciamento, condicionantes
à participação, acessar o mesmo
endereço eletrônica - Solicite sua
Senha de Negociação. Envio das
propostas a partir de 00h00 de
14/12/18 até as 09h00 de 17/12/18. Às
09h00 será iniciada a Sessão Pública
do Pregão no sítio acima. Informações
com Douglas, tel.: (11) 5613-2316 e
e-mail douglas@emae.com.br.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42

Reajuste paraministros do STF causará
efeito cascata de R$ 1 bilhão emSão Paulo
-William Cardoso

São Paulo O aumento de
16,38% nos salários dos mi-
nistrosdoSTF(SupremoTri-
bunal Federal) vai provocar
um efeito cascata que custa-
rá aosmenosR$ 1,084bilhão
em 2019 ao estado emunicí-
piosdeSãoPaulo.Odinheiro
quesaidoscofrespúblicospa-
ra bancar o reajuste para juí-
zes, promotores, procurado-
res e funcionários comhole-
rite vinculado seria suficien-
te,porexemplo,paraentregar
7.227 casas populares.
O impacto do reajuste dos

salários do STF foi estimado
pelaconsultoriadeOrçamen-
todoSenado,quecalculouum
gasto a mais de R$ 4 bilhões
em todo o Brasil (R$ 1,084 bi
só em São Paulo). Já o gover-
noestadual, quenão levaem
contaoscustosdosmunicípi-
os, prevê umdesembolso de
R$564milhõessóparacobrir
os 16,38%deaumento.
Os salários dos ministros

do STF tiveram aumento no
dia27,apóssançãodoMichel
Temer(PMDB).Comoconse-
quência, salários do Judiciá-
rio e do funcionalismo, que

sãovinculadosaosdosminis-
tros, serão reajustados auto-
maticamente.
ComoR$ 1bilhãoparacon-

ceder aumento a juízes, pro-
motores,entreservidoresdo
estadoemunicípiospaulistas,
daria, por exemplo, para pa-
gar salários para 30.838 sol-
dadosdaPMduranteumano.
Seria também suficiente pa-
ra beneficiar 481mil pessoas
comoBolsaFamíliaem2019.
Outra estimativa dá con-

ta de que o valor poderia ser
usado para bancar todos os
remédios distribuídos na re-
de pública municipal da ca-
pital porcercadedois anose
meio. Nos transportes, a po-
pulaçãopoderiaganharcom
esse dinheiro 1kmdemetrô,
comumaestação,maistrens.
Especialista em economia

egestãopúblicaafirmamque
oimpactoseráum“desastre”
nascontasdemunicípios,es-
tados e do país. “Se estamos
juntandotodasasmoedasda
casaparapagarascontas,en-
tãooaumentoéalgodesastro-
so”, diz Gustavo Fernandes,
professor do Departamen-
to deGestãoPública daFGV.
Professor de economia do

Mackenzie,VladimirFernan-
desMacieldizqueaproposta
dosintegrantesdoPoderJudi-
ciáriodetrocaroauxílio-mo-
radiapeloreajustenãofavore-
ce as contas públicas. “O au-
xílio-moradia não é salário.
Ficaria restrito aos benefici-
adosesairiamaisbarato”diz.
“A gente só percebe o im-

pacto dessas coisas quando
um viaduto afunda porque
não tevemanutenção ou fal-
taremédionoposto”,conclui.
Oimpactoseráaindamaior,

se deputados federais eleva-
rem seus salários para o teto
do STF. Se isso acontecer, os
estaduais, que ganham 75%
do salário dos federais, po-
demaumentar.Paravereado-
res, isso sóvaleria apartir da
próximalegislatura,em2021.
OSTFdisse,emnota,queo

projetodeleiquepreviaorea-
justelevouemconsideraçãoa
diferençaentreo IPCA(Índi-
ceNacionaldePreçosaoCon-
sumidorAmplo),considerado
oindicadordainflação,erea-
justes do salário concedidos
de 2009 a 2014, bem como a
estimativa do Banco Central
para a inflação em 2015.
agora

estragos deixados pelas chuvas ainda aparecem
Tampas de bueiros foram arrancadas pelas chuvas namarginal Tietê, antes da ponte das
Bandeiras; a prefeitura diz que fez os reparos nesta segunda (3) Robson Ventura/Folhapress

MaisMédicos preenche vagas próximas do centro
São Paulo Parte dos 78pro-
fissionais que vão substitu-
ir os cubanos no programa
Mais Médicos na capital es-
colheramnestasegunda-fei-
ra (3)ospostosdesaúdeon-
dedesejamtrabalhar.Apro-
ximidade com a região cen-
tral foi o principal quesito

dos dos que foram à Secre-
tariaMunicipal da Saúde .
Segundo a gestão Bruno

Covas (PSDB), só 50 dos 78
médicos jáchamadosforam
escolher as vagas, amaioria
nosextremosdacapital.Bair-
roscomoCidadeTiradentes
e Parelheiros, por exemplo,

não foramescolhidos.
AllanBrito,30, foioprimei-

roeoptoupelaUBSSantaCe-
cília(regiãocentral).“Vimpa-
ra ver se existiria vagamais
pertodaminhacasa.Émais
fácil ir para o centro do que
para outras regiões”, disse.
agora


