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Prefeitura apresenta 500 projetos
para receber recursos pelo Fumcad
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A

Prefeitura, por meio da Secretaria
de Participação e Parceria e do
Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA),
apresenta amanhã, a partir das 19h, cerca
de 500 projetos sociais habilitados para
receber recursos pelo Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente (Fumcad). O
evento, que será realizado no Espaço Rosa
Rosarum, em Pinheiros, visa a sensibilizar
os empresários para a importância do
financiamento das ações sociais, já que as
doações podem ser deduzidas do Imposto
de Renda. Apenas as doações feitas até
o fim deste ano poderão ser abatidas
na declaração do Imposto de Renda do
exercício de 2008.
O secretário municipal de Participação e Parceria explica que o Fumcad
é o principal órgão financiador
de projetos sociais da Cidade
e também o mais

democrático: “O doador tem a chance
histórica de escolher onde uma parte
do dinheiro, despendido em impostos,
será aplicada. E faz isso em sua cidade,
com projetos que conhece e reverencia,
tornando-se parceiro da entidade”.
O Fumcad foi criado em 1992 e seus
projetos são aprovados pelo CMDCA em
reuniões plenárias. O dinheiro do doador
passa a ter “status” de “dinheiro público” e conta com toda a transparência e
fiscalização. Passa até pela avaliação do
Tribunal de Contas do Município.
Para ampliar a arrecadação, a Secretaria de Participação e Parceria reformulou o site do Fumcad (http://fumcad.

prefeitura.sp.gov.br), que agora dispõe
de um simulador para calcular o abatimento da contribuição da pessoa física
ou jurídica sobre o imposto devido. Há
uma isenção fiscal de 6% para a pessoa
física e de 1% para a pessoa jurídica.
O site possibilita também que o doador conheça as entidades e os projetos
aptos a receber donativos ou, ainda, escolha um dos eixos temáticos para o qual
fará a doação. Além disso, foi ampliada a
estrutura do Fundo para agilizar todo o
trâmite burocrático, desde a inscrição até
o empenho do projeto aprovado.
Em 2004, o saldo do Fundo era de
R$ 5 milhões. A soma dos três últimos
anos resulta em cerca de R$ 30 milhões.
O número de projetos atendidos passou
de 54 para 185 em 2007, beneficiando
mais de 150 mil crianças e adolescentes.
Para 2008, já são cerca de 500 novos
projetos avaliados e aceitos pelo CMDCA
à espera de recursos.
As doações aos novos projetos do
Fumcad devem ser feitas até o fim
deste mês, já que o dinheiro obedece
ao princípio da anterioridade de
recursos, para serem usados no
ano seguinte.

Bairros viram
documentários

A Prefeitura organizou um
seminário com especialistas de
diversos países para debater
a atenção básica em saúde.
A parceria com organizações
privadas foi um dos pontos.
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A Secretaria de Cultura
abriu inscrições para a segunda
edição do Concurso de Co-Patrocínio para Produção de Documentários - Projeto História
dos Bairros de São Paulo.
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Saúde: troca de
experiências
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Resultados
Com ações distribuídas nas áreas
da saúde, educação, qualificação profissional, cultura ou assistência jurídica
e psicológica, 185 projetos de
entidades assistenciais conseguiram atender este ano,
com os recursos do
Fumcad, mais de
150 mil crianças e
adolescentes.
São projetos
que ajudam jovens e crianças na
formação escolar,
oferecem cursos de
música, facilitam a
inserção em programas de saúde, como
a obtenção de cirurgias e tratamentos,
e concedem auxílio
“Brasileirinhos”, projeto que beneficia crianças cardíacas ou transplantadas

psicológico para pais e crianças transplantadas ou que sofreram algum tipo
de violência ou abuso sexual.
Há sete meses conveniada com o Fumcad, a Associação Casa dos Deficientes
de Ermelino Matarazzo (Acdem) já colhe
os frutos do Projeto Nova Visão Jovem,
que atende 120 adolescentes de 14 a
17 anos em cursos de videomaker, artes
visuais e cidadania. De acordo com a
gerente de projeto, Karen Garcia, recentemente os jovens participaram do processo seletivo Aprendiz Comgás: “Das
30 vagas oferecidas na seleção, 17 foram
conquistadas por nossos alunos”.
Com apenas um mês de convênio com
o Fumcad, a Ação Comunitária Senhor
Santo Cristo, de Cidade Tiradentes, já
atende 100 crianças e adolescentes de
6 a 18 anos, inseridos em medida sócioeducativa em meio aberto ou ainda que
integrem o ciclo de violência junto a áreas
de alto risco como favelas e ocupações
irregulares. “Graças ao Fumcad conseguimos atender uma necessidade antiga
aqui da comunidade: o atendimento às
crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou abusos”, declara Anaide
Maria de Andrade, presidente da Ação
Comunitária Senhor Santo Cristo.
Na região da Bela Vista, a Sociedade
Assistencial Bandeirantes realiza o Projeto
Socorrista Mirim para 500 crianças de 7
a 14 anos. O objetivo é contribuir para a
redução de acidentes domésticos e o exercício da cidadania. A Sociedade oferece
às crianças e adolescentes dos Núcleos
Educativos Paulo VI e Dom Orione aulas
de primeiros socorros e meio ambiente.
Neste último núcleo, são atendidas aproximadamente 200 crianças.
Cartilha
A Coordenadoria de Convivência
Participação e Empreendedorismo Social
(Compares) elaborou uma cartilha, com
90 páginas, que reúne toda a documentação necessária para a abertura de novas
entidades, bem como os modelos de certidões necessários para os convênios com
órgãos públicos. A cartilha será lançada
oficialmente no dia 20 de dezembro.

Hospital tem
Natal antecipado
As crianças internadas no
Hospital Municipal Menino
Jesus receberão hoje mais de
1.800 brinquedos doados pelas
empresas Estrela e Chicco do
Brasil e pela Receita Federal.
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