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Um olhar para o futuro dos municípios.

Entrevista do ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso conduzida  
pela”The Winners” e Jornal do Inte-
rior: “O mundo do futuro continuará 
a ser o das novas tecnologias e da 
ciência”.  PÁG. 5

“Meta social inadiável é urbanizar as 
favelas. O drama é de todos conhe-
cido. Água corrente e saneamento; 
energia, escolas seguras e habitação 
digna. O crime organizado e o medo 
não podem substituir a ordem legal 
do Estado”.  PÁG. 7

Tecnologias e ciência

Futuro

Fernando Henrique Cardoso

Torquato Jardim

O número de candidatos nas pró-
ximas eleições supera todos os an-
teriores. Na contramão, nunca os 
municípios estiveram em situação 
tão complicada financeiramente, 
exigindo de pronto um novo pacto 
federativo e reforma tributária que 
atenda a municipalidade. Municí-
pios com mais de 100 mil habitantes 
gastaram na pandemia 20 bilhões de 
reais.  PÁG. 15

Eleições

Editorial
O Conexidades é um bom exemplo 
para mostrar o que a Uvesp tem tri-
lhado. Lutar pelo “Município Forte” 
para que prefeitos e vereadores en-
tendam que o importante é caminhar 
juntos. E que o orçamento municipal 
é insuficiente para dar ao povo aqui-
lo que o povo tem direito. PÁG. 2

“Fica aqui a nossa expectativa para 
que atuação em conjunto das insti-
tuições públicas, em especial o Po-
der Judiciário e a Administração Pú-
blica dos municípios, se volte para a 
recuperação do país e da economia”.    
PÁG. 11

Retomada
Nelson Willians
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Como falar em público é o foco da entre-
vista do professor Reinaldo Polito, que nes-
sa área atua há 45 anos. “Cada dia mais as 
pessoas precisam de Lives e de reuniões a 
distancia. Alguns cuidados simples podem 
ajudar”, comente o professor que recente-
mente foi entrevistado nas Live da Uvesp, 
à disposição nas redes sociais da entidade.

Pág. 14

Entrevista
• oratória •

Pág. 4

Na proteção de dados
• Lei GeraL •

Pág. 11

Completando a série
Está sendo completada a série de artigos 
sobre transição de governo. Nessa edição 
destaca-se o papel dos vereadores na apro-
vação. Apesar da lei ser de autoria do Exe-
cutivo, cabe à Camara a aprovação, para 
posterior sanção e promulgação.

• transição de Governo •

• EDITORIAL •

Durante a sessão, conduzida pelo 
Conselheiro-Presidente Edgard Ca-
margo Rodrigues, foi apresentado o 
histórico do homenageado, que ingres-
sou por concurso público na Corte de 
Contas paulista em 1970. Após ocupar 
diversos postos na instituição ao longo 
de sua trajetória, responde pela secre-
taria-Diretoria Geral do Tribunal de 
Contas desde 1989.

Em suas palavras, o Presidente des-
tacou a importância da efeméride e 
enalteceu a trajetória, o empenho e a 
dedicação do homenageado nos traba-
lhos exercidos junto à Corte de Contas 
paulista e sua colaboração com todo o 
sistema de controle externo exercido 
pelos órgãos de fiscalização.

Em nome do Colegiado, o Decano 
da Corte, Conselheiro Roque Citadi-
ni, discorreu sobre a história de sér-
gio Rossi e de sua importância para o 
avanço das atividades – nas ações de 
fiscalização e de jurisprudência, e jun-

to ao Colegiado do Tribunal de Contas 
e jurisdicionados.

Também prestaram tributos o Pro-
curador-Geral do MPC, Thiago Pi-
nheiro Lima; o Procurador José Men-
des Neto, em nome da Procuradoria de 
Contas; e o Procurador-Chefe da Pro-
curadoria da Fazenda junto ao TCE, 
Luiz Menezes Neto.

Ao longo das homenagens, muitas 
feitas por amigos, familiares e servi-
dores mais antigos da instituição, o 
secretário-diretor recebeu uma placa 
comemorativa em reconhecimento à 
sua dedicação e ao trabalho realizado 
na Corte no decorrer de cinco décadas.

Paulistano nascido no bairro do 
brás, em 22 de fevereiro de 1949, sér-
gio Ciquera Rossi ingressou, por con-
curso público, no Tribunal de Contas 
do estado de são paulo em agosto de 
1970, após ser nomeado no serviço pú-
blico com o cargo efetivo de Técnico 
em Contabilidade.

Graduado em Direito e formado no 
curso técnico em Contabilidade, ‘Dr. 
sérgio’, como é muito conhecido en-
tre os servidores, amigos e jurisdicio-
nados, recebeu, em 23 de setembro de 
1970, a matrícula de número 691. Com 
empenho e dedicação ao trabalho, seus 
laços se estreitaram com a Corte de 
Contas paulista, que, a partir daquele 
momento, seria sua segunda casa. 

Ao longo dos anos, ocupou diver-
sos cargos e funções no tcesp: au-
ditor I (1973), Auditor II (1976), As-
sessor-Técnico de Gabinete (1979), 
Diretor-Técnico de Divisão (1983), 
Assessor Técnico-Chefe da Assesso-
ria-Técnico Jurídica (1985), Chefe de 
Gabinete de Conselheiros e da Presi-
dência (a partir de 1986), atuando por 
vezes em plenário como substituto de 

Conselheiro. Em 1989, foi designado 
secretário-diretor Geral do tribunal 
de Contas, função que exerce até hoje.

Coautor do livro ‘Lei de Responsa-
bilidade Fiscal comentada artigo por 
artigo’, sérgio rossi participa, há 24 
anos, ao lado de Conselheiros, Dire-
tores e equipe técnica, das edições do 
Ciclo de Debates com Dirigentes Po-
líticos e Agentes Municipais, evento 
realizado com o objetivo de orientar 
e discutir as boas práticas administra-
tivas.

Em suas palestras e nos cursos pro-
feridos em diversas entidades e órgãos 
públicos, sérgio rossi compartilha sua 
experiência e foi, por diversas vezes, 
agraciado com títulos e honrarias pú-
blicas pelo reconhecimento e mérito.

“sérgio, ao longo da existência da 
uvesp, sempre esteve ao lado da enti-
dade e também da Associação Paulista 
de Municípios, preocupado em orien-
tar, informar e mostrar os caminhos 
dos bons resultados no trato da coisa 
pública”, garante o presidente do Con-
selho de Administração da entidade e 
1º secretário da apm, sebastião mi-
siara.

em verdade, afirma a presidente 
executiva da uvesp, silvia melo, que 
“quem cuida do patrimonio público 
certamente encontrará  sempre no Tri-
bunal de Contas do Estado, uma ação 
pedagógica serena, criativa, todas as 
lições necesssárias ao desenvolvimen-
to moral, ético, politico e social da sua 
comunidade. E nesse espaço está sem-
pre a figura de sérgio rossi, ao lado 
dos valentes conselheiros, auditores e 
técnicos da Casa”.

O Colegiado do Tribunal de 
contas do estado de são pau-

lo (tcesp) realizou, na sessão espe-
cial do Pleno homenagem surpresa 
pelos 50 anos de atividades  sérgio ci-
quera Rossi, junto à Instituição. 

A plenária foi presidida pelo Con-
selheiro Edgard Camargo Rodrigues 
e integrada pelos Conselheiros Roque 
Citadini, Renato Martins Costa, Cris-
tiana de Castro Moraes, Dimas Rama-
lho e sidney  beraldo, e pelo auditor-
substituto de conselheiro alexandre 
sarquis. 

Os Procuradores Thiago Pinheiro 
Lima e Luiz Menezes Neto represen-
taram o Ministério Público de Contas 
(MPC) e a Procuradoria da Fazenda 
Estadual (PFE), respectivamente. Os 
trabalhos foram acompanhados na 
plataforma “Microsoft Teams” por 
Diretores, Assessores, Procuradores e 
servidores de toda a Casa lotados na 
Capital e nas 20 Unidades Regionais 
distribuídas no interior e no litoral do 
Estado.

• HOMENAGEM •

sessão do tribunal de contas comemora 
50 anos de sérgio rossi
cercado de emoção e de demonstração de respeito pela sua história, o secretário-diretor Geral da corte, recebeu a 
manifestação de apreço dos conselheiros em sessão do colegiado no dia 23 de setembro.

A Uvesp cresceu na luta e na persistência
O Município  é a grande escola 

da cidadania. E é essa cidada-
nia que  a Uvesp tem construído ao 
longo do tempo.

a união dos vereadores do estado 
de são paulo - uvesp - defende  em 
toda a sua trajetória, que é importante 
a luta pela sustentabilidade, pela igual-
dade dos direitos, pelo respeito à coisa 
pública.

A realização do III CONEXIDA-
des  é um bom exemplo do caminho 
que a Uvesp tem trilhado. Lutar pelo 
município forte, para que prefeitos e 
vereadores entendam que o importante 
é caminhar juntos. Compreendam que 
o orçamento municipal, notadamente 
depois de crises e pandemia, é insufi-
ciente para dar ao povo aquilo que o 
povo tem direito, pelas políticas públi-
cas. 

Por essa razão nasceu o Conexida-
des, que entra em sua terceira edição. 
Para propagar o que é importante na 
vida municipal. É trazer o empresário 
para dentro do município; para que se 
construa com a iniciativa privada a 
qualidade de vida de sua gente.

A manifestação de empresários e 

agentes públicos mostram que esta-
mos no caminho certo. A defesa de 
todos mostra que é bom o caminho 
que a Uvesp está trilhando, abrindo o 
debate para os grandes temas e, princi-
palmente, mostrando ao vereador que 
é preciso transformar o Legislativo no 
plenário onde as pessoas levam suas 
aspirações. 

Políticos de todos os matizes, des-
tacam a luta da Uvesp e demonstram 
respeito ao político do interior. Bons 
exemplos de respeito a quem está per-
to do povo, testemunhados pela direto-
ria da entidade, vieram de Mário Co-
vas e Geraldo Alckim, protagonistas 
da “Ética e da Cidadania” cujo respei-
to  foi sempre o eixo dos governos por 
eles assumidos.

A trajetória de 44 anos da Uvesp, 
que nasceu a partir do sonho e do de-
sejo de municipalistas e legisladores, 
que se reuniram no Guarujá com o 
propósito de servir o município forte, 
sempre tendo como luz a Constituição 
Brasileira, que é o espaço da media-
ção ético-político da sociedade, mos-
tra que ela sempre pregou o respeito à 
coisa pública.

Por ela é que devemos dedicar toda 
a nossa luta, uma vez que o papel cen-
tral que cabe ao Poder Legislativo, ao 
qual a entidade se orgulha de repre-
sentar, na Democracia Moderna, não 
prescinde, em todas as suas vertentes, 
da sua atuação eficaz como agente 
promotor da transparência, asseguran-
do pelos diversos e poderosos meios 
ao seu alcance que a atuação dos go-
vernos seja plenamente conhecidas e 
submetidas a uma avaliação valorativa 

dos seus integrantes. Esses não podem 
simplesmente ratificar. 

Como controlador, o Legislativo 
não pode ficar restrito à informação 
que oferecem os controlados.

É isso que se espera dos que serão 
reeleitos e dos que chegarão para re-
presentar o povo em seu principal po-
der, deixando de lado a pura discricio-
nariedade dos atos executivos.

sebastião misiara
Presidente da Uvesp

• HomenaGens •

• municipaLismo •

Da Redação
silviamelo@uvesp.com.br

A Lei Geral de Proteção de Dados objetiva 
a preservação de dados pessoais, estabele-
cendo procedimentos necessários. Dados 
pessoais tornaram-se mercadorias valiosas 
e exigem mudanças operacionais.

Pág. 6

Comemoração
o sistema Único de saúde – sus – está 
comemorando 30 anos com aplausos e co-
mentários elogiosos. Concebido na admi-
nistração José serra. o professor  aquilas 
Mendes foi o responsável há vinte anos  do 
manual os vereadores para controle e fisca-
lização do sus. 

• sus •

• o HomenaGeado •
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de dispositivos da LGPD que são polê-
micos, tais como as decisões automati-
zadas previstas no art. 20. As decisões 
automatizadas, algorítmicas, deverão 
ser fundamentadas, revistas e explica-
das, o que levará ao questionamento 
dos seus parâmetros e em último ins-
tância, ao questionamento do modelo 
de negócio de várias empresas.

segredos de negócio são vantagens 
competitivas, protegidos por acordos 
de confidencialidade até mesmo com 
os próprios empregados das empresas 
e romper essa proteção algorítmica 
representará uma ruptura no modelo 
de capitalismo de vigilância vigente 
globalmente. Este ponto certamente 
também dependerá da consolidação 
jurisprudencial ao longo dos próximos 
anos, já que decisões automatizadas 
estão presentes no cotidiano, em sis-
temas de pontuação para concessão de 
créditos, financiamentos, publicidade 
direcionada e até mesmo em feeds de 
redes sociais.

Tratar de todos os temas polêmicos 

Para obedecer a LGPD, as em-
presas devem realizar uma sé-

rie de alterações sistêmicas, jurídicas 
e de segurança visando o tratamento 
adequado aos dados pessoais. Estima-
se que o custo dessas adaptações para 
uma empresa de médio porte seja em 
média de 500 mil reais, o que explica 
o resultado de pesquisas de mercado 
que indicam que cerca de 60% das 
empresas ainda não as realizaram in-
tegralmente.   

A LGPD é salutar ao objetivar a 
preservação de dados pessoais, estabe-
lecendo procedimentos necessários na 
era digital. Dados pessoais tornaram-
se mercadorias valiosas e tratá-los de 
forma adequada exige das empresas 
mudanças operacionais e culturais, 
todas bastante trabalhosas, o que foi 
entendido pelo próprio legislador ao 
determinar um intervalo amplo entre a 
edição da lei e sua vigência.

Mas a vigência da lei foi precedida 
de grande confusão. A vigência inicial 
(agosto de 2020) foi adiada por Medi-
da Provisória para maio do próximo 
ano. Buscando a melhor data, a Câma-
ra dos Deputados estabeleceu a vigên-
cia a partir de 31 de dezembro de 2020, 
porém, o senado ao não apreciar a mp 
no prazo legal, manteve a vigência 
original, em uma reviravolta surpreen-
dente. Com a sanção presidencial a lei 
já está em vigor.

Na opinião de algumas autoridades 
legislativas, a atabalhoada vigência 
imediata da LGPD não representou 
maior impacto. Ledo engano. A LGPD 
foi aprovada em agosto de 2018, com 
vigência programada para agosto de 
2020. Nas empresas com orçamento 
anual, a despesa para implementação 
passou a ser prevista no budget de 
2019 e 2020, enquanto em empresas 
de orçamento plurianual ou business 
plan de longo prazo a previsão orça-
mentária foi alocada em 2020 e 2021. 
Mas como sabemos, o ano de 2020 
mostrou-se atípico, motivo pelo qual 
buscou-se o adiamento da vigência da 
lei para dar algum fôlego às empresas.

A pandemia do coronavírus gerou 
queda de receitas e o risco de conti-
nuidade operacional para grande par-
te do mercado de pequenas e médias 
empresas. Quando o Poder Executivo 
por meio de MP propôs o adiamento e 
a Câmara acenou positivamente a soli-
citação, transmitiram ao mercado que 
buscava-se evitar maiores despesas 
para as empresas e com isso empresas 
em dificuldade financeira utilizaram 
recursos para custear despesas prio-
ritárias, como custos fixos, adiando 
as despesas com a implementação da 
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• viGência • • entrevista •

Francisco Gomes Junior
advogado, graduado pela puc/sp, pós 
graduado em Processo Civil e em Direito 
Regulatório das Telecomunicações na 
UNB - Universidade de Brasília.

LGPD para o período pós pandemia.
E de atropelo, tudo mudou. Alte-

rou-se o que vinha sendo sinalizado às 
empresas para colocar a lei em vigên-
cia imediata, atitude que soou como 
casuística.  No dia seguinte à MP con-
verter-se em lei, criou-se por decreto a 
ANPD (Agência Nacional de Proteção 
de dados) a entidade fiscalizadora do 
cumprimento da lei, que a bem da ver-
dade não pode ser conceituada como 
uma agência reguladora, como bem 
manifestou o Presidente da Câmara 
dos Deputados.

As agências reguladoras possuem 
autonomia, inclusive orçamentária 
para atuação. Esses elementos são fun-
damentais para blindá-las de influên-
cias políticas, para serem instituições 
de Estado e não de Governo. Pois bem, 
a ANPD nasce vinculada diretamente 
à Presidência da República, sem auto-
nomia, o que torna necessária uma al-
teração legislativa para correção desse 
problema que coloca em risco a sua 
independência funcional.

Outro ponto que merece destaque 
diz respeito à capacidade fiscalizató-
ria e sancionatória. A LGPD prevê a 
ANPD como entidade responsável 
por tais atos (ainda que as sanções 
somente passem a vigorar em agosto 
de 2021), mas avizinha-se um confli-
to de atribuições pois os PROCONs 
já declararam que atuarão sempre que 
houver a violação de algum dado em 
relação consumerista e o Ministério 
Público zelará pela tutela dos interes-
ses difusos e coletivos, incluindo-se a 
proteção de dados.

Ao não haver previsão legal expres-
sa, como em outros setores regulados, 
um mesmo ato poderá gerar mais de 
uma sanção por entes diferentes, o que 
é vedado por lei. o conflito existirá, 
mais ou menos tempo, e será dirimido 
pelo Poder Judiciário.

Já com base na LGPD houve a 
propositura da primeira Ação Civil 
Pública por Ministério Público do Dis-
trito Federal contra uma empresa para 
“eliminar dados pessoais tratados de 
forma irregular, conforme diretrizes da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais – LGPD”.  A ação foi indeferida 
e o processo extinto por falta de inte-
resse processual do MP no caso espe-
cífico, mas torna evidente que variadas 
instituições atuarão para que a LGPD 
seja seguida e note-se, tudo isso antes 
do período sancionatório previsto para 
iniciar-se em agosto de 2021.

O cenário gera insegurança jurídica 
e exigirá definições por parte dos tri-
bunais, o que nem sempre ocorre com 
a agilidade desejada. E isso sem tratar 

A Lei nº 13.709/18 - LGPD - traz inúmeras consequências operacionais para as empresas do Brasil, ao estabelecer uma 
série de obrigações para o tratamento de dados pessoais no país (aqueles que permitem identificar uma pessoa natural).

As polêmicas da Lei Geral de Proteção de 
Dados para as empresas do Brasil

da LGPD exigiria mais do que um ar-
tigo, um livro, mas neste espaço o ob-
jetivo é de chamar à reflexão.

Da Redação
silviamelo@uvesp.com.br

A revista The Winners, entrevistou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com exclusividade pelo publisher 
Agostinho Turbian. O Jornal do Interior, parceiro da revista, completou a entrevista ouvindo FHC sobre o município.

Estadista comenta o país e o município 

Fernando Henrique Cardoso foi 
Presidente da República do Bra-

sil por dois mandatos consecutivos, de 
1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 
2003. É sociólogo, autor de vários livros 
sobre mudança social e os condicio-
nantes políticos do desenvolvimento do 
Brasil e da América Latina. 

Com a reeleição, Fernando Henrique 
tornou-se o primeiro presidente da histó-
ria do brasil a ocupar a chefia do execu-
tivo por dois mandatos consecutivos. A 
Presidência foi marcada pela consolida-
ção da estabilidade econômica, por re-
formas na economia, previdência social 
e administração pública e pela demo-
cratização do acesso às políticas sociais. 
Em 2002, com a vitória de Luiz Inácio 
Lula da silva nas eleições presidenciais, 
o presidente Fernando Henrique Car-
doso encaminhou o processo de transi-
ção democrática com representantes do 
novo governo.

Rotuladas de “neoliberais” e dura-
mente combatidas durante seu governo, 
suas políticas nas áreas econômica, so-
cial e institucional foram em linhas ge-
rais mantidas pela oposição depois que 
assumiu o governo em 2003.

Em 1994, com o lançamento do Real 
e a desindexação da economia, o gover-
no proibira o reajuste automático dos sa-
lários pela inflação e estabelecera a livre 
negociação entre patrões e empregados. 
Em novembro de 1995, uma medida 
provisória ampliou os poderes do Banco 
Central para intervir, quando necessário, 
nas instituições bancárias, com o obje-
tivo de evitar que a crise que atingiu o 
setor (resultante da queda das taxas de 
inflação, das medidas de contenção do 
consumo e da consequente diminuição 
dos lucros obtidos com a especulação 
financeira) se alastrasse e comprome-
tesse o sistema financeiro e foi também 
regulamentado o Programa de Fortaleci-
mento do sistema Financeiro nacional 
(Proer).

Fortemente inserido nos mercados 
financeiros internacionais, o brasil en-
frentou, durante o governo FHC um 
quadro internacional adverso, com su-
cessivas crises externas, destacando-se 
a do México (dez. 1994) e a da Rússia 
(1998), que chegou a decretar morató-
ria de sua dívida externa, verificando-se 
nessas ocasiões uma expressiva saída de 
divisas do país. Em que pese os fortes 
vínculos existentes entre a economia 
nacional e o capital estrangeiro, o Bra-
sil demonstrou capacidade superior a de 
outros países para absorver as crises ex-
ternas e se recuperar.

além da universidade de são pau-
lo, da qual é professor emérito, ensinou 
nas universidades de santiago do chile; 
da califórnia (stanford e berkeley) e de 
Brown nos Estados Unidos; de Cam-
bridge na Inglaterra; de Paris-Nanterre, 
na École des Hautes Études en scien-
ces sociales e no collége de France, na 
França. Foi presidente da Associação In-

ternacional de sociologia (1982-1986). 
Recebeu o Doutorado Honoris Causa 
de mais de 20 universidades, das mais 
prestigiadas. Foi membro honorário es-
trangeiro da american academy of arts 
and sciences.

Muitos dos seus livros foram publi-
cados no Brasil e no exterior. O con-
junto dos seus pronunciamentos e dis-
cursos quando presidente da República, 
Palavra do Presidente, foi publicado em 
dezesseis volumes pela secretaria de 
Comunicação da Presidência da Repú-
blica (Brasília, 2002). Tem artigos em 
periódicos de vários países. No Brasil, 
colaborou nas revistas Anhembi, Brasi-
liense, Novos Estudos Cebrap e Revista 
usp, entre outras.

Em 2005, foi eleito um dos 100 
maiores intelectuais públicos do mun-
do, em levantamento da revista britânica 
Prospect.

The Winners – Dezesseis anos da 
Fundação Fernando Henrique Cardoso 
(FFHC) - a única entidade, de ex-Presi-
dentes do Brasil que se tornou um centro 
de excelência de estudos de grandes te-
mas de interesse nacional e internacio-
nalmente reconhecida - qual a sua maior 
satisfação neste período, com esse lega-
do e qual é o seu maior desafio? 

Fernando Henrique Cardoso – O 
maior desafio é “não desafinar”, ou seja, 
manter a Fundação não só cuidando dos 
arquivos pessoais do presidente, mas 
também ativa nas discussões sobre o 
brasil contemporâneo e o mundo. sem 
partidarismos e sem medo.

TWE&L – O Brasil e o mundo vivem 
uma pandemia. Mortes em número as-
sustador. Afastamento social, tendo sido 
praticado em todo o mundo. Que lições 
vamos tirar dessa experiencia, principal-
mente, nos setores de saúde, pesquisa, 
ciência e tecnologia?

FHC – O mundo do futuro conti-
nuará a ser o das novas tecnologias e 
da ciência. É preciso que, passada a 
pandemia, não nos esqueçamos disso. 
Ademais, a pandemia está revelando o 
lado perverso da desigualdade para a so-
brevivência das pessoas, para a própria 
vida. será necessário que este sentimen-
to, de solidariedade, se mantenha depois 
do fim (o quanto antes!) dos malefícios 
do coronavírus. Outras crises de saúde 
podem ocorrer e a de desemprego será 
inevitável.

TWE&L – Na sua visão, depois da 
pandemia da covid-19, como serão as 
relações internacionais entre Governos 
de diferentes países? e, em nível nacio-
nal: de Governos com suas próprias so-
ciedades?

FHC – Haverá, já existem, tendên-
cias para um “neo-nacionalismo”, sob a 
forma “meu país first”. É verdade, quem 
está no governo há de se preocupar do 
próprio país. Mas a produção mundial 
está e continuará a ser integrada, pois a 
produção é “em massa”. Assim, devagar 
com o andor: a solidariedade internacio-
nal e a integração dos mercados vão per-
sistir.

TWE&L – Nestas últimas três déca-
das, o que aconteceu com a política no 
mundo e com o mundo da política? o 
comunismo é uma ameaça para a De-
mocracia, no brasil e no mundo?

FHC – O comunismo não possui 
mais fatores de aceleração, pois não há 
potências que o preguem. A China de-
senvolveu uma variante de autoritaris-
mo, mas sua economia requer participa-
ção dela no mundo. E, portanto, menos 
ameaças. Logo, enxergar comunismo 
por toda parte não é apenas reacioná-
rio: é ver fantasmas e ter a ilusão que se 
torna necessário atacá-los. Trata-se de 
“atraso” e não de “direita” conservado-
ra. Engano puro.

TWE&L – Fala-se em recessão 
da economia planetariamente, após a 
covid-19. o sr. acredita que pode ha-
ver, independente e apesar de (recessão 
da economia planetariamente), uma re-
cessão da democracia no mundo?

FHC – Está havendo um encolhi-
mento democrático. Mas não creio que 
no “Ocidente”, de base individualista e 
vocação libertária, esta tendência seja 
vitoriosa. Um sociólogo francês escre-
veu há tempos, que a América Latina 
era o “Extremo Ocidente”. Ainda assim, 
Ocidente...

twe&L – o que aconteceu na ven-
ezuela, pode acontecer no brasil?

FHC – Poder, sempre pode. Mas é 
difícil. Apesar dos impulsos autoritários 
atribuídos ao Presidente e seu grupo, a 
mídia continua livre e os partidos, em-
bora fragmentados e pouco condutores 
da opinião pública, juntos, produzem 
um Congresso forte. É melhor o Presi-
dente não desprezar sua força; quando 
ele se une contra, pobre presidente...

TWE&L – Mercosul. O que deu er-
rado? ainda é viável? 

FHC – O Mercosul não deu propria-
mente errado. Perdeu gás. Ao invés de 
continuar a baixar as barreiras alfande-
gárias, os países querem aumentá-las. 
Mesmo assim a corrente de comércio 
aumentou muito entre os países que per-
tencem ao Mercosul.

TWE&L – Política no Brasil - políti-
cos no Brasil: Presidência da República, 
stF e congresso nacional -  o que está 
acontecendo de fato?

FHC – No Brasil o poder que tem a 
capacidade e mesmo a necessidade de 
definir rumos é o executivo. Quando 
este bamboleia ou emite sinais confu-
sos, como atualmente, os demais “apa-
recem”: o poder tem horror a vazios... 
E começam a ultrapassar limites. A 
Constituição diz que deve haver inde-
pendência e harmonia entre os poderes. 
Mas como harmonizá-los quando algum 
deles não atua em conformidade com o 
sentimento da nação, do povo?

twe&L – o sr. sente ameaça real à 
democracia do brasil?

FHc – vou repetir o que tenho dito: 
o Otávio Mangabeira, político baiano e 
influente, dizia que a democracia é uma 
planta tenra, requer ser molhada todo 
dia. Mesmo que não haja fatos concretos 

ameaçando a liberdade e a democracia, 
é preciso estar sempre atento. Um autor 
contemporâneo escreveu um livro com 
o título: “Como as democracias mor-
rem?”, e diz que atualmente não se fa-
zem mais golpes militares, o risco para 
a democracia é morrer aos poucos, nas 
mãos de líderes que foram eleitos pelo 
povo...

FHC - Creio que o distrital puro, 
ou seja, sem uma parte dos deputados 
eleitos diretamente e outra por uma lis-
ta partidária, seria melhor. Isto porque 
para mim é fundamental relacionar os 
eleitores com seus representantes. Hoje 
há distanciamento e desprezo. A “clas-
se política” é mal vista pelos eleitores, 
como se não tivesse sido escolhida por 
eles.

FHC -  Todos sempre preferem pagar 
o mínimo de impostos (tanto contribuin-
tes quanto entes federativos) e receber o 
máximo dos governos. Os municípios 
também. só que em geral são os que 
menos recebem. Logo, para os municí-
pios, a melhor reforma será as que mais 
os aquinhoem.

FHc sem dúvida. mas é preciso as-
segurar que as necessidades básicas dos 
munícipes sejam atendidas. E isso nem 
sempre se logra com privatizações.

FHC - Eu sou muito favorável que os 
municípios e os estados planejem olhan-
do o futuro.

FHC - O importante é que as cida-
des sejam “inteligentes”, as grandes e as 
demais. Isto quer dizer não apenas que 
as administrações sejam aptas e tecnica-
mente modernas, mas que suas políticas 
visem às pessoas e não aos interesses 
apenas corporativos, seja para beneficiar 
empresas, funcionários ou grupos.

• o inteLectuaL •
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Educação, tributação, saúde, 
previdência, serviços públicos, 

funcionalismo, magistratura, promoto-
rias e procuradorias. sistema eleitoral e 
partidos políticos. E outras mais. Cada 
um tem sua resposta à avaliação geral 
de ineficiência e baixa produtividade. 

Primeiro, a imensa diversidade 
populacional. Dos 5565 municípios, 
dezessete têm mais de um milhão de 
habitantes; trinta e dois entre quinhen-
tos mil e um milhão. Em contraste, 
73% (ou 4062) têm entre dez mil e 
vinte mil habitantes; e outros 1253 
acolhem menos de cinco mil pessoas. 
Daí decorrem consequências de toda a 
sorte – desde o conceito de reforma ad-
ministrativa, seu escopo e dimensão, 
até a qualificação profissional e a re-
muneração dos gestores públicos. são 
muitos países num mesmo território.

Segundo, mas qual reforma ad-
ministrativa? como firmar consenso 
sobre a que demandas dar resposta? 
Respostas que – por inteligentes que 
sejam, jamais tiveram ou terão valida-
de nacional. como na proposta filosó-
fica clássica, cada rincão terá que en-
carar o seu “eu” e suas circunstâncias. 
Cada líder eleito terá que dialogar com 
sua gente e revisitar sua história, sua 
geografia, sua cultura, sua economia e 
tudo o mais que possam perceber que, 
herdado no presente, possa dar vida ao 
novo. E – juntos, terem a coragem de 
descartar o inútil e as causas da inefici-
ência e do retrocesso.

Terceiro, a reforma escolhida – 
seja qual for, haverá de conter uma 
racionalidade técnica que observe os 
mandamentos constitucionais de lega-
lidade, impessoalidade, publicidade, 
eficiência, legitimidade, economicida-
de. E moralidade. Haverá de criar um 
caldo permanente de desenvolvimen-
to técnico-administrativo. Para tanto, 
dentre outros requisitos, criar sistemas 
eficazes e transparentes de ouvidoria e 
de “compliance”.

Haverá ela de criar um marco de 
convivência da sociedade civil com 
o Estado (reforma macro). Não pode 
ser uma reforma micro: haverá de ser 
mais do que racionalização de proce-
dimentos, mais do que simples altera-

cessidades e direitos da população com 
realizações na atenção integral à saúde. 
No campo da atenção básica à saúde de-
senvolveu-se alta integração das ações 
promotoras, protetoras e recuperadoras 
da saúde, adequadas para cada realidade 
social, epidemiológica, cultural e regio-
nal desse país. Constata-se que em vários 
locais locais ou micro-regiões desse país 
alcançou-se excepcionais circunstancias 
em saúde, atingindo atualmente  cerca 
de 45.000 equipes da estratégia de saú-
de de Família. Foram, também, nessa li-
nha, desenvolvidas  redes dos Centros de 
atenção psico-social-caps, dos cen-
tros regionais de saúde do trabalhador-
cerest, dos serviços de urgência-e-
mergência-samu. notamos a melhoria 
da competência da vigilância em saúde, 
reconhecida internacionalmente, ainda 
que disponha de reduzida infraestrutura 
no nível regional. 

No tocante à assistência especializada 
houve significativo avanço com a inclu-
são dos portadores de deficiências e do-
enças crônicas específicas. destaca-se, 
também, o controle da aids pelo sus, 
sendo o de melhor avaliação nos países 
em desenvolvimento. 

Reconhecemos que os serviços de 
transplantes de órgãos e tecidos do sus 
estão entre os mais produtivos do mundo, 
ainda que apresentem porcentagens altas 
de falências renais, hepáticas e outras. 

nos 32 anos de existência do sus fo-
ram notáveis os avanços desenvolvidos 
no âmbito do pacto interfederativo, pos-
sibilitando que a política de saúde pública 
fosse melhor coordenada e descentrali-
zada ao nível da decisão, especialmente 
com a criação das comissões intergesto-
res ao nível nacional, estadual e regional, 
reconhecidas formalmente em 1993 e 
legalizadas em 2012.  Bem, por sua vez, 
reconhecemos que há muito que avançar 
na garantia da saúde universal. Mas, o 
financiamento do sus é problemático, 
com fontes de recursos insuficientes e in-
definidas. 

Qual é o quadro problemático do 
financiamento do SUS? 

Resposta: O período de existência do 
sus tem sido acompanhado por uma tra-
jetória de persistência de reduzidos mon-
tantes de recursos, evidenciando um sub-
financiamento estrutural deste sistema. 
para uma ideia geral desse subfinancia-
mento, se o art. 55 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal fosse aplicado, 30% 
dos recursos da seguridade social de-
veriam ser destinados à saúde, mas isso 
nunca foi feito. Em 2019, o Orçamento 
da seguridade social foi de r$ 750,1 
bilhões, sendo que se destinados 30% à 
saúde, conforme havia sido indicado no 
ADCT e nunca considerado, os gastos do 
governo federal, corresponderiam a r$ 
225,0 bilhões, mas a dotação foi quase a 
metade disso, r$ 122,3 bilhões. 

Você pode explicar melhor esse 
subfinanciamento ao longo dos 32 
anos de existência do SUS?

AM: os embates na história do fi-
nanciamento do sus, desde sua criação, 
passam pela vinculação de recursos fe-
derais para aplicação da saúde por meio 
da Emenda Constitucional (EC) 29/2000, 
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Anoto algumas 
sugestões sobre 

premissas da 
reforma à con-
sideração dos 
prefeitos que 

sairão das urnas 
de novembro 

próximo’

Torquato Jardim
Foi Ministro da Justiça e da Transpa-
rência - CGU (2016-18) e do Tribu-
nal superior eleitoral (1988-986).

• Lideranças •

Reforma Administrativa Municipal
O discurso político brasileiro tem uma constante histórica: reforma. União, estados e municípios; academia e 
consultorias; imprensa. Todos querem reformar. 

ções na estrutura organizacional me-
diante redução de servidores, extinção 
de cargos vagos ou reagrupamento de 
órgãos e secretarias.

Quarto, a reforma administrati-
va não pode perder de vista a enorme 
tarefa constitucional dos municípios. 
Como exemplos, em colaboração com 
a União e os Estados, cuidar da saú-
de e assistência pública, da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência; proteger o meio ambien-
te e combater a poluição em qualquer 
de suas formas; preservar as florestas; 
organizar o abastecimento alimentar; 
promover programas de moradia e de 
saneamento básico; combater as cau-
sas da pobreza e da marginalização. 
Na competência própria, legislar sobre 
assuntos de interesse local; instituir e 
arrecadar tributos; organizar os servi-
ços públicos de interesse local. E – a 
demanda magna, manter a educação 
infantil e o ensino fundamental.

Para tanto, observadas as capacida-
des locais, brutalmente diversas – em 
especial as que decorrem da população 
de cada qual, a reforma terá o imenso 
desafio de conceber os instrumentos 
operacionais e definir os perfis de qua-
lificação dos servidores públicos.

Quinto, clareza e transparência 
das metas da reforma. Em síntese, são 
metas estruturais-contábeis, metas so-
ciais e metas empresariais

Dentre as metas estruturais-contá-
beis:

(i) redução das despesas de custeio: 
folha de vencimentos e vantagens; pre-
vidência e aposentadoria; manutenção 
predial e de equipamentos;

(ii) plano de carreira para reconfi-
guração gradativa do quadro de ser-
vidores, seja em razão de vacância 
em razão de aposentadoria, morte ou 
outras, seja para responder às novas 
demandas de qualificação profissional 
trazidas pelo mercado, pela tecnologia 
ou pelos investidores;

(iii) simplificação de procedimen-
tos administrativos e tributários.

Como referência: no período 2002-
19, servidores públicos municipais 
aumentaram em 4,48% (estaduais e 
federais em 1,4%). Hoje, nos 5565 
municípios, eles custam 4,2% do PIB, 
ou $292 bilhões/ano. seu novo esta-
tuto, bem observada a leitura estrita 
dos direitos adquiridos (vale dizer, 
inadmissível a leitura extensiva dos 
privilégios de hoje), há de conter cui-
dadosas cláusulas de transição – sem 
o que conta pública alguma melhora. 
Estatuto novo que haverá de ter por 
referência a meritocracia substantiva 
e de fato. A sociedade civil já deu um 
basta às promessas nunca cumpridas 

de ver o interesse público na merito-
cracia prevalecer sobre as corporações 
profissionais no serviço público.

Dentre as metas sociais os líderes 
locais devem resgatar a convivência 
coletiva pós-covid19. Reconstituir o 
espaço social é tarefa inadiável – re-
tomar a vida cordial espontânea como 
traço de nosso povo. Estimular a re-
flexão público-privada sobre as pro-
fissões e ofícios do futuro surgidas da 
nova realidade do mercado de traba-
lho. Por exemplo, serviços paramédi-
cos de cuidado com a terceira e a quar-
ta idade. Educação para recuperação e 
proteção ambiental. Coleta seletiva de 
lixo. no novo mercado, ficar em casa 
será opção de pelo menos quinze por 
cento dos trabalhadores – quais serão 
suas demandas de serviços públicos? 
sem olvidar jamais a educação infantil 
e o ensino básico – escolas aparelha-
das e seguras e professores treinados 
e remunerados com salários dignos. 
Nem olvidar também o engajamento 
com o pacto legal da primeira infância 
– os primeiros mil dias de vida a contar 
da concepção definem quase tudo do 
caráter, da inteligência e da saúde da 
criança. 

Meta social inadiável é urbanizar as 
favelas. O drama é de todos conheci-
do. Água corrente e saneamento; ener-
gia, escolas seguras e habitação digna. 
E segurança. O crime organizado e o 
medo não podem substituir a ordem 
legal do Estado.

As metas empresariais devem criar 
ambiente para atração de novos inves-
timentos e de oferta de mão-de-obra 
qualificada. a reforma administrativa 
deve prover meios e parcerias com 
o setor privado e com o Estado e a 
União para educação do trabalhador 
no ambiente tecnológico moderno já 
presente hoje na maioria das comuni-
dades. Urbanização e boas escolas são 
pré-requisitos para chegada de novos 
investimentos.

Sexto, quais os meios disponíveis 
para o engajamento com a reforma ad-

ministrativa? os orçamentos – já com-
prometidos em larga escala pelas des-
pesas mínimas postas na Constituição, 
demandam um processo politicamente 
difícil de seletividade para uma eficá-
cia mais expressiva. Concessões e per-
missões de serviços públicos locais, 
opções constitucionais, só têm viabili-
dade econômico-financeira onde mais 
expressiva a demanda. Aqueles muitos 
municípios com menos de vinte mil 
habitantes – por si sós, não consegui-
rão tocar seus projetos. A solução pas-
sa pela criação de consórcios ou coo-
perativas de sorte a consolidar vários 
deles numa única operação.

Sétimo - e por fim, construir apoio 
social. A reforma haverá de ser con-
quista de todos - não é do prefeito, nem 
do vereador, nem de partido. Indispen-
sável uma educação popular sem pre-
conceitos que explique a razão de ser 
do servidor como agente público ge-
rencial. Que a reforma seja instrumen-
to de uma política pública consensual 
legislada por representantes eleitos 
para tomarem decisões coletivas, não 
corporativistas. vale dizer, a partici-
pação cidadã haverá de construir con-
senso e harmonia na transição que se 
projete para o futuro.

A reforma haverá de institucionali-
zar a permanência do diálogo da po-
lítica com a decisão técnica do ente 
estatal. Para tanto, estimular as con-
sultas administrativas à população. A 
reforma haverá de ir além do visível 
e do imediato. O velho não pode para 
sempre impedir que nasça o novo. A 
reforma haverá de acolher a complexi-
dade do setor público sem jamais per-
der a simplicidade da linguagem e dos 
modos da sociedade civil. Para tanto, 
as instituições públicas não podem se 
esconder por detrás do véu da burocra-
cia e dos privilégios corporativos. Na 
República somos todos iguais em di-
reitos e obrigações.

• entrevista •

sus: um projeto modelo elogiado por todos

“Não existe outra saída para o 
nosso país com relação à saú-

de, que não seja o sistema Único de saú-
de forte e eficiente”, afirma o ministro da 
saúde, eduardo pazuello.

nos primeiros 10 anos de sus, a 
Uvesp em parceria com a Fundação Faria 
Lima (CEPAM) , elaborou um manual, 
sob a supervisão do professor Áquilas 
Mendes, de orientação aos vereadores 
para que fiscalizassem o sus em sua ci-
dade.

o sus não é apenas assistência mé-
dico-hospitalar. Também desenvolve nas 
cidades do interior, nas fronteiras, portos 
e aeroportos, outras ações importantes. 
Realiza vigilância permanente nas con-
dições sanitárias, no saneamento, nos 
ambientes, na segurança do trabalho, na 
higiene dos estabelecimentos e serviços. 
Regula o registro de medicamentos, in-
sumos e equipamentos, controla a qua-
lidade dos alimentos e sua manipulação. 
normaliza serviços e define padrões para 
garantir maior proteção a saúde.

Áquilas Mendes – professor de Eco-
nomia política da saúde da Faculdade de 
saúde pública da usp e do programa de 
Estudos Pós-Graduados em Economia 
política da puc-sp, é o entrevistado.

Qual o impacto da criação do 
SUS para o Brasil nesses seus 32 
anos de existência?

Áquilas Mendes: o sus refere-se 
a um sistema público universal de saú-
de. Muito diferente do período antes da 
Constituição de 1988 que o cidadão bra-
sileiro somente teria acesso à saúde se 
fosse portador da carteira de trabalho for-
mal. isso foi totalmente modificado, am-
pliando-se o acesso a todos. A gestão dos 
serviços e ações de saúde deve ser de res-
ponsabilidade do setor público. Isso está 
determinado na Constituição de 1988. O 
privado deve ser complementar, como in-
dica a Constituição. Cabe considerar que 
o artigo 196 da Constituição, que está em 
vigor há 32 anos, reza que a saúde é um 
direito de todos e um dever do Estado. O 
sistema Único de saúde (sus) assegura 
o direito universal à saúde estabelecido 
na Constituição, garantindo a integralida-
de das ações e serviços públicos de saú-
de. A sociedade brasileira construiu esse 
sistema que garante o direito à saúde, 
não podendo ser constrangido por forta-
lecimento de planos privados e renúncias 
fiscais, o que prejudica a disponibilidade 
orçamentária desse sistema para todos 
brasileiros e brasileiras. Fala-se muito em 
30 anos do sus, mas isso se refere à Lei 
orgânica da saúde que completa 30 anos, 
sendo editada em 1990.

É importante reconhecer, também, 
que, nessa conjuntura de pandemia do 
coronavírus, se não fosse o sus, a situ-
ação dos brasileiros e brasileiras estaria 
pior, com maior número de mortes que já 
é grande. Temos que agradecer aos traba-
lhadores e trabalhadoras do sus que se 
expõe diariamente em favor do cuidado à 
vida das brasileiras e brasileiros. 

Quais foram os marcos da trans-
formação do SUS nessa sua longa 
vida? 

AM: Para além de enfrentar a pan-
demia do Covid-19, nesse ano de 2020, 
o sus obteve avanços a favor das ne-

com o frágil esquema baseado no mon-
tante aplicado no ano anterior corrigido 
pela variação nominal do PIB, até a Lei 
nº 141/2012 (regulamentação da EC 29) 
que não modificou essa base de cálculo. 
sob essa perspectiva, nota-se que, en-
tre 1995 a 2019, o gasto do Ministério 
da saúde não foi alterado, mantendo-se 
1,7% do PIB, enquanto que o gasto com 
juros da dívida representou, em média, 
6,6%. Daí entendermos que o problema 
do financiamento reside no âmbito do go-
verno federal. Em 2019, o gasto total do 
sus correspondeu a 3,9% do pib, sendo 
1,7% da União, 1,2% dos Municípios e 
1,0% dos Estados. Porém, essa situação 
é ainda insuficiente para as necessidades 
de uma saúde universal. Para se ter uma 
ideia, o gasto público brasileiro ainda é 
baixo em relação ao dos demais países 
que têm um sistema público universal. 
Para que o Brasil atingisse o nível desses 
países, precisaria dobrar a participação do 
sus em relação ao pib, a fim de equi-
parar à média dos países de capitalismo 
avançado (Reino Unido, Canadá, França 
e Espanha), isto é, 8,0%. 

Cabe salientar que no caso dos muni-
cípios do estado de são paulo, a aplica-
ção média em saúde corresponde a 27% 
do total dos impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais no orça-
mento municipal, o que demonstra a res-
ponsabilidade ampliada dos municípios 
com o sus. esse quadro é praticamente 
o mesmo quando se fala da totalidade dos 
municípios (5.570). Mesmo em período 
de crise econômica é importante mencio-
nar que os municípios são os que mais 
aportam recursos para a saúde pública. O 
grande problema do financiamento reside 
na ausência de compromisso do governo 
federal. 

Há vários indicativos que, mais 
recentemente, a situação de subfi-
nanciamento do SUS piorou. Isso 
procede?  

AM: o subfinanciamento do sus 
passou a ser transformado num processo 
de desfinanciamento, a partir da intro¬-
dução da Emenda Constitucional (EC) 
95/2016. A EC 95 tem o objetivo de limi-
tar a expansão dos gastos públicos (des-
pesas primárias) pelos próximos 20 anos, 
congelando-os, mas não o fez para as des-
pesas financei¬ras. para a saúde, essa mu-
dança da regra do piso federal significou 
congelar o parâmetro de aplicação míni-
ma no valor monetário correspondente a 
15% da Receita Corrente Líquida (RCL) 
de 2017, atualizado anualmente tão so-
mente pela variação do IPCA/IBGE, até 
2036. com a ec-95, o significado da per-
da de recursos para o sus precisa ficar 
bem claro para todos.  Entre 2018 a 2020, 
o sus perdeu r$ 22,5 bilhões. 

a situação ficará pior, porque o projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2021 da União, enviado ao 
Congresso Nacional, se pauta na retoma-
da da vigência do congelamento imposto 
pela ecnº95/2016. o sus poderá perder 
com a aprovação do desse projeto r$ 35 
bilhões em comparação aos recursos fe-
derais em 2020, segundo o que aponta a 
Comissão Intersetorial de Orçamento e 
Financiamento do Conselho Nacional de 
saúde. portanto, entender a crise sanitária 

com o coronavírus, que vivenciamos na 
totalidade da crise capitalista, exige que 
lutemos pela maior necessidade de recur-
sos para o sus, sendo uma máxima de 
todos os que se posicionam em defesa da 
vida. A proposta é clara: revogar a EC-95, 
terminando com o seu papel de prejudi-
car as políticas sociais, principalmente, o 
sus. 

Nessa situação de subfinancia-
mento do SUS e, mais recente, de 
desfinanciamento, o que os municí-
pios podem fazer para assegurar a 
vigência desse importante sistema de 
saúde? 

AM: Não tenha dúvida que os mu-
nicípios – o poder executivo e também o 
poder legislativo (vereadores) - precisam 
se juntar aos clamores do Conselho Na-
cional de saúde e de todas as entidades 
do movimento da reforma sanitária 
(Cebes, Abrasco, Abres, Rede Unida, 
etc.) pela revogação da EC-95. Além 
disso, é necessário também pensar que 
os municípios continuem se responsabi-
lizando pelas ações e serviços públicos 
de saúde no âmbito do seu território. E, 
para isso, é fundamental receberem apoio 
para que tenham maiores recursos trans-
feridos do governo federal (Ministério da 
saúde) para as ações e serviços da aten-
ção primária à saúde (aps). neste sen-
tido, é importante que se conheça a nova 
forma de alocação de recursos à atenção 
primária que foi estabelecida para esse 
ano de 2020 e que se encontra em vigor. 
Há vários problemas a serem enfrentados 
com essa nova forma de alocação do go-
verno federal aos municípios para a aps. 
É necessário que os municípios, particu-
larmente seus vereadores, acompanhem 
o Programa Previne n.2979/2019, no to-
cante à sua implantação nas três dimen-
sões propostas: 1) captação ponderada; 
b) pagamento por desempenho; c) incen-
tivos a programas estratégicos. Para uma 
análise dos recursos repassados, sugeri-
mos acessar https://www.portalgestao-
conasems.net/ab A partir desse endereço 
eletrônico junto ao Conselho Nacional 
das secretarias municipais de saúde (co-
nasems), qualquer munícipe ou vereador 
pode acompanhar a situação de recebi-
mento dos recursos. O acompanhamento 
é uma atividade importante para garantir-
mos a boa execução dos recursos para a 
atenção primária à saúde, principalmen-
te os recursos transferidos. Acompanhe e 
Fiscalize, essa é a máxima fundamental 
para continuar o sucesso do sus no seu 
município.

passando por vários governos, desde que José serra idealizou o modelo sus, todos os ministros em todos os gover-
nos, nesses 30 anos, têm elogiado o sistema.

Da Redação
silviamelo@uvesp.com.br



do lendo, é preso e “reeducado”. Quan-
do uma casa com muitos livros é denun-
ciada, são chamados os “bombeiros” 
para incendiá-la. Montag é um deles. 
Ao chegar no local, ele começa a furtar 
livros para ler escondido. Com a mudan-
ça de comportamento, sua mulher Linda 
(Julie christe) desconfia e o denuncia. 
Enquanto isso, ele conhece Clarisse (a 
mesma Julie Christe), no metrô da cida-
de. Ela o incentiva à resistência e, quan-
do começa a ser perseguido (e morto, 
segundo a versão divulgada na tv pelo 
governo), a companheira o leva à Ter-
ra dos Homens-livro, uma comunidade 
formada por pessoas que memorizam 
livros. Elas decoram, e repetem em voz 
alta, os textos dos livros queimados para 
que não sejam esquecidos, enquanto ca-
minham por uma floresta. a proposta do 
grupo rebelde é de republicá-los, quan-
do não forem mais proibidos.

Um diálogo entre Montag e o seu 
superior no esquadrão de “bombeiros 
incendiários”, exemplifica como os re-
gimes de força cooptam a consciência 
das pessoas:

— O que faz nas horas de folga, 
montag? — muita coisa... corto a gra-
ma.

— e se fosse proibido?
— Ficaria olhando crescer, senhor.
— você tem futuro!
Tirando os raros autores que, por 

motivos pessoais, deram ordens para 
que fossem queimados os originais de 
suas obras, como o poeta francês Ar-
thur Rimbaud e o escritor tcheco Franz 
Kafka, nada contra o livro se justifica. 
No caso da proposta do ministro Paulo 
Guedes, ainda não se trata de censura. 
Ele apenas acha que “livro é coisa de eli-
te”, uma visão pobre de que a literatura 
não é para todos. vivemos tempos difí-
ceis, não podemos permitir que tributos 
queimem livros e impeçam o desenvol-
vimento.
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Tal realidade tem fechado tradicio-
nais editoras e livrarias em todos 

os estados, gerando consequências da-
nosas às atividades da cadeia produtiva 
formada por escritores, tradutores, revi-
sores, ilustradores, capistas, diagrama-
dores, editores e livreiros – e os vários 
empregos que geram estes dois últimos 
segmentos.

A pandemia agravou ainda mais o 
problema, e como se já não bastasse a 
difícil situação, no fim do mês passado, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
enviou ao Congresso Nacional proposta 
de Reforma Tributária que, entre outras 
coisas, prevê a cobrança de impostos 
sobre os livros. Desde a Constituição 
Federal de 1946, o produto é isento de 
tributação por emenda constitucional 
proposta por um autor brasileiro de pres-
tígio nacional e internacional, já à épo-
ca: Jorge Amado, então deputado cons-
tituinte pelo PCB da Bahia. Anos mais 
tarde, a Carta Magna de 1988 manteve o 
dispositivo como garantia de promoção 
do hábito da leitura e desenvolvimento 
da educação, entendendo que o livro é 
também ferramenta do processo didáti-
co.

A isenção, entretanto, não se aplicava 
aos chamados tributos de contribuição, 
como o pis e o coFins, que incidem 
sobre bens e serviços. Apenas em 2004 
o mercado editorial brasileiro conseguiu 
ser desonerado do pagamento desses 
dois impostos, que pela nova proposta 
do Governo Bolsonaro seriam substituí-
dos pela contribuição social sobre ope-
rações com bens e serviços (cbs). de 
acordo com o próprio ministro Guedes, 
a alíquota desse novo imposto seria de 
12%, e contemplaria os livros.

Para a International Publishers As-
sociation (IPA), entidade dos editores 
em nível mundial, “O livro não é uma 
commodity como qualquer outra: é um 
ativo estratégico para a economia cria-
tiva, que facilita a mobilidade social as-
sim como o crescimento pessoal e traz 
a médio prazo benefícios sociais, cultu-
rais e econômicos para a sociedade”. A 
entidade entende que a incidência tribu-
tária, de qualquer tipo e por menor que 
seja, afetará sensivelmente a produção 
de novos títulos, em especial dos textos 
acadêmicos em geral menos comerciais. 
A isenção de impostos sobre o livro, per-

• ARTIGO •

Como queimar livros com tributos

mite que os países emergentes, como o 
Brasil, tenham programas de hábito da 
leitura e evoluam nos campos culturais 
e educacionais.

Os dados mais recentes, colhidos em 
134 países e divulgados no ano passa-
do pela mesma IPA, mostram que em 
53 nações (40%) os consumidores não 
pagam nenhum valor de iva no preço 
final dos livros, contra 49 países (37%) 
que aplicam taxações reduzidas sobre 
o produto. Na América Latina, pratica-
mente todos os países isentam o livro de 
impostos e taxas, excetuando o Chile. Já 
na europa e na Ásia existe o iva, tam-
bém reduzido, para a produção editorial.

Livros têm poder. Ao mesmo tempo 
que garantem liberdade, geram inde-
pendência e permitem reflexão e posi-
cionamento, assim assustam certo tipo 
de políticos e governantes. Povo culto e 
educado, bem informado, costuma rea-
gir contra autoritarismo, censura, discri-
minação, violência, preconceito, domí-
nio de qualquer espécie. Há, na História 
da Humanidade, vários casos de livros 
queimados como eram igualmente mor-
tas as “bruxas”, no período da Inquisi-
ção. Aliás, esse lamentável momento 
histórico foi responsável pelo extermí-
nio de uma grande quantidade de livros, 
em queima não somente das obras, mas, 
muitas vezes, também de escritores que 
eram “bruxos” apenas na magia da cria-
ção. Como disse o poeta alemão, Hein-
rich Heine: “Onde se queimam livros, 
acaba-se queimando pessoas.”

No período do Nazismo, na Alema-
nha, vários livros de autores perseguidos 
queimaram em praça pública: Thomas 
mann, sigmund Freud, albert einstein, 
Karl Marx. Na Dinastia Chin, na China, 
em 213 a.C., foram incendiados milha-
res de livros. E, mais tarde, nesse mes-
mo país, quando da Revolução Cultural 
de Mao Tsé Tung, outras tantas obras 
igualmente arderam nas chamas da in-
tolerância. Por ordens do faraó Akhna-
tón, que sucedeu Ramsés II no Egito, 
centenas de papiros foram queimados 
por falarem de espectros e demiurgos 
extinguindo cerca de 75% da literatura 
então existente. Aliás, no mesmo Egito, 
foi destruída a biblioteca de Alexandria.

Nos Estados Unidos, sob suposta 
acusação de pornografia, o departamen-
to de Estado queimou livros do psicana-

lista austríaco Wilhelm Reich, porque 
o cientista debatia as reações causadas 
pelo sexo em suas obras. Em 2012, sol-
dados incendiaram exemplares do Alco-
rão em uma base americana. Em 1.153 
com a conversão das Maldivas ao Islã, 
além da decapitação dos monges, uma 
grande quantidade de escritos sobre o 
Budismo foram incinerados. Entre 1536 
e 1550 um desentendimento envolven-
do Henrique viii e o papa clemente 
vii resultou na queima de textos cató-
licos, acabando em cinzas com cerca de 
300.000 volumes. Pois é, isso mesmo, 
no elegante Reino Unido que, mais tar-
de, também queimou cerca de 30.000 li-
vros no episódio “Escola Hertford”, um 
intolerante ataque às obras que aborda-
vam temas homossexuais.

Em episódio denominado como “A 
Fogueira das vaidades”, na itália, par-
tidários do religioso católico Girolamo 
savonarola queimaram livros e peças 
artísticas porque havia neles o perigo de 
incitar o povo ao pecado da vaidade. E 
livros também foram queimados pelo 
ódio no México, Rússia, Camboja, Afe-
ganistão, Chile, Portugal, Chechénia, 
espanha e no conflito árabe-israelense. 
Por ironia da história, o livro que teve 
origem em 3.000/4.000 a.C. na Luméria, 
Mesopotâmia, hoje centro-sul do Iraque, 
também foi queimado nas praças da ca-
pital do país, Bagdá, no domínio do dita-
dor saddam Hussein, entre 1979 a 2003.

No Brasil, o maior expoente da quei-
ma pública de livros foi o ditador Ge-
túlio vargas, que em 1937, no estado 
Novo, colocou fogo em toda e qualquer 
obra literária que pudesse incitar o povo 
contra sua autoridade. E nessa fúria pi-
rotécnica nacional as principais vítimas 
foram Jorge Amado, Graciliano Ramos, 
José Lins do Rêgo e Monteiro Lobato; 
este último, um “perigoso autor de livros 
infanto-juvenis” que, curiosamente, um 
pouco antes, havia sido convidado para 
ser responsável pela Comunicação do 
mesmo vargas.

Não exatamente para combater a in-
tolerância, mas sim contra o domínio da 
televisão tomando leitores de jornais, re-
vistas e livros, o escritor norte-america-
no ray bradbury escreveu “Fahrenheit 
451”, lançado em 1953. A obra, que 
tornou seu autor um ícone da ficção dis-
tópica, foi adaptada para o cinema, em 
1966, pelo diretor francês François Tru-
ffaut, com Oskar Werner e Julie Christe 
nos papeis principais. O romance anteci-
pa um futuro no qual os livros e as opi-
niões próprias são considerados antisso-
ciais e hedonistas, o pensamento crítico 
não deve existir. Livros são proibidos e 
queimados por um regime totalitário. A 
razão: fazem as pessoas infelizes e im-
produtivas. o personagem central, Guy 
Montag (Oskar Werner), trabalha como 
“bombeiro” – o que na história signifi-
ca “queimador de livro”. O número 451 
é a temperatura em graus Fahrenheit 
da queima do papel, equivalente a 233 
graus Celsius.

Caso alguém venha a ser surpreendi-

Em razão da crise crônica na economia, que desde 2008 vem vitimando alguns setores produtivos no Bra-
sil, o mercado editorial perdeu, entre 2006 e 2018, cerca de 20% do seu faturamento.

ricardo viveiros
Jornalista e escritor, é autor de 49 livros em 
diferentes gêneros, doutor em Educação, 
Arte e História da Cultura pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Membro Honorário 
da Academia Paulista de Educação (APE) 
e conselheiro da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) e da União Brasileira de 
Escritores (UBE).



issuu.com/cepam/docs/transicaodego-
vernov1

Fazemos votos para que os vereado-
res dos municípios paulistas usem esse 
material como referência para a apro-
vação do PL enviado pelo prefeito em 
exercício ou, alternativamente, elaborar 
o indicativo. Para mais informações so-
bre a importância do processo de tran-
sição de governo municipal, acessem 
também texto completo sobre o assunto 
em: https://www.agendapolitica.ufscar.
br/index.php/agendapolitica/article/
view/152
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Embora o Projeto de Lei (PL) que 
institui a Transição de Governo 

nas prefeituras seja de iniciativa privati-
va do chefe do Poder Executivo em exer-
cício, o Legislativo municipal aprova e o 
prefeito sanciona e promulga. Quando o 
prefeito não elabora a Proposta de Pro-
jeto de Lei (ppL), a câmara de verea-
dores, como instituição, uma bancada de 
parlamentares, ou mesmo um vereador, 
pode fazer um indicativo, isto é, alertar  
e/ou recomendar ao prefeito tal projeto, 
argumentando sobre sua importância 
para um ciclo de gestão democrático e 
mesmo para o direito dos munícipes. 

Em síntese, o processo de Transição 
de Governo é a reserva de um tempo e 
de um espaço na agenda político-admi-
nistrativa para que a situação atual do 
município seja apresentada, pelo pre-
feito em exercício e seus secretários, ao 
prefeito eleito e sua equipe em monta-
gem. Inicia-se após a Justiça Eleitoral 

• Governo •

A Lei de Transição e o papel dos vereado-
res na sua aprovação na Câmara Municipal

proclamar o resultado oficial das elei-
ções municipais e finda-se com a posse 
do eleito; neste ano, com a postergação 
das eleições, será de 45 dias nos muni-
cípios sem segundo turno. Cabe ao elei-
to (ou reeleito) compreender, assimilar, 
por vezes, ajustar e atualizar, os planos 
e discursos/promessas de campanha. 
Permite descobrir os prazos – em alguns 
casos – exíguos para o término de um 
contrato; conhecer os projetos em curso, 
seus resultados e suas contrapartidas, os 
recursos disponíveis e suas condiciona-
lidades; além de inúmeras informações 
e questões para subsidiar seu planeja-
mento no curto (100 dias de governo), 
médio (primeiro ano de gestão) e longo 
(quatro anos de mandato) prazos. 

A elaboração de um PL possibilita 
que esse tema entre na agenda gover-
namental e defina a formação de uma 
equipe de transição integrada por mem-
bros do atual governo e representantes 
do candidato eleito, os quais devem se 
reunir após a promulgação dos resulta-
dos da eleição até o dia da posse do novo 
governo com o intuito – republicano e 
responsivo – de transmitir todas as in-
formações necessárias e requeridas pela 
gestão recém-eleita. É bem-vindo que o 
pL defina a coordenação da equipe de 

transição; a forma de solicitar informa-
ções; o número e o perfil dos servidores 
adequados para tal  processo; a organiza-
ção e o registro das reuniões; a infraes-
trutura de apoio às atividades; os prazos 
para as devolutivas de dados; a garantia 
de sigilo; dentre outros aspectos. 

Entretanto, se o prefeito em exercí-
cio considerar que a matéria não requer 
disciplinamento por meio de lei especí-
fica, instrumento adequado para regu-
lamentar o funcionamento do processo 
de transição, pode organizar um decreto 
específico, devidamente justificado, no 
qual sejam detalhados as normas e os 
procedimentos necessários para que o 
trabalho da equipe de transição se desen-
volva a bom termo. O conteúdo desse 
decreto, a rigor, deve ser o mesmo que o 
proposto para o corpo da lei. 

enfim, com a intenção de fornecer 
elementos para a elaboração do PL a ser 
editado pelo atual prefeito, foi elaborada 
uma minuta, pela área jurídica do extinto 
Centro de Estudos e Pesquisas de Admi-
nistração Municipal (Cepam), com con-
teúdo abrangente desse ato normativo, 
o qual, logicamente, deve ser adequado 
às peculiaridades locais, considerando a 
realidade de cada município. Todos po-
dem acessar tal minuta pelo link:  https://
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O trabalho dos vereadores é fundamental para a institucionalização do processo de Transição de Governo.
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Os Municípios e o Poder Judiciário na retomada do crescimento econômico do país, na pós pandemia.

• ECONOMIA •

Os caminhos da retomada 

Um político famoso já firmou que 
o cidadão não mora na União 

Federal, tampouco no Estado. O cida-
dão mora no Município e em suas vie-
las, escolas e comunidades, desenvolve 
suas atividades, vive seus sonhos e an-
gústias. O que o autor da lapidar frase, 
Franco Montoro, quis nos ensinar é que 
ao contrário da União Federal, entidade 
política que coordena uma série de ati-
vidades descritas na Constituição, é no 
município que as situações cotidianas 
são vividas, e isso não é por acaso. O 
texto constitucional ao realizar a divisão 
de competências, conferiu aos municí-
pios o poder para legislar e administrar 
assuntos de interesse local, e isso nun-
ca ficou tão em evidência quanto nestes 
tempos de pandemia.

A disseminação do novo coronavírus 
trouxe uma crise humanitária com di-
mensões variadas, com destaque para as 
questões sanitárias e de saúde, seus im-
pactos no Poder Judiciário e a forte que-
da do PIB com viés de recessão que se 
mostravam inevitáveis. O impacto deste 
cenário nos municípios foi brutal.

O isolamento social e a retração da 
economia levaram a uma diminuição 
da circulação de riquezas, ao fecha-
mento de postos de trabalho e ao conse-
quente aumento do desemprego, o que 

evidenciou a existência de milhões de 
brasileiros que retiravam seu sustento 
de atividades desempenhadas com alto 
grau de informalidade, como vendedo-
res ambulantes e pequenos prestadores 
de serviços. parte significativa da força 
de trabalho brasileira, assim, vive na in-
formalidade e seu quantitativo é incerto, 
pois não constam de qualquer cadastro 
público. Registre-se, a título de exemplo, 
que somente os beneficiários do auxílio 
emergencial pago pelo Governo Federal 
se aproxima de 70 milhões de pessoas.

O Poder Judiciário desempenhou pa-
pel fundamental na fase mais aguda da 
pandemia de Covid-19, pois requisições 
administrativas de hospitais e aparelhos, 
bem como a efetivação de medidas de 
isolamento e contenção do vírus foram 
decididas em regime de urgência pelos 
magistrados. o próprio stF, ao julgar 
por meio da ADIn nº 6.341 o alcance 
do art. 3º da Lei de Combate ao Co-
vid-19, fortaleceu a posição adminis-
trativa-constitucional dos municípios 
ao reconhecer a autonomia destes entes 
para gerir as situações de interesse local, 
conforme estabelecido na Constituição 
Federal.   

As entidades municipais, dessa for-
ma, saem fortalecidas da pandemia, uma 
vez que sua capacidade de autogoverno 

foi reforçada pelo Poder Judiciário, e se 
avizinhando o momento de pensarmos 
na recuperação da economia, cada vez 
mais os entes locais precisam exercer 
sua autonomia para ocupar seu lugar de 
destaque na busca do desenvolvimento 
econômico.

Cabem a União Federal as medidas 
de alcance macroeconômico de sua 
competência, bem como os investimen-
tos na recuperação do parque de infraes-
trutura pesada de âmbito nacional. Con-
tudo, o poderio dos municípios não é de 
menor importância.

Ao município cabe a ampliação de 
sua rede de atendimento a população na 
educação e na saúde, bem como os estí-
mulos as atividades das micro e peque-
nas empresas. A desburocratização na 
obtenção de licenças e alvarás para em-
preendimentos é outro campo onde as 
prefeituras podem estimular fortemente 
entrada de capitais em seus territórios, e 
a racionalização das políticas de arreca-
dação tributária e fundiária, no mesmo 
sentido, são medidas que podem gerar 
milhares de empregos. 

A retomada das atividades do Poder 
Judiciário pode, ainda, potencializar es-
tas medidas, uma vez que a realização 
de convênios para facilitar a resolução 
de conflitos de forma consensual pode 

racionalizar a prestação jurisdicional e 
estimular a realização de investimentos 
privados e a criação de postos de traba-
lho.      

Fica aqui a nossa expectativa para 
que a atuação em conjunto das institui-
ções públicas, em especial o Poder Ju-
diciário e a Administração Pública dos 
municípios, se volte para a recuperação 
do país e da economia.   

Nelson Wilians
Advogado, empresário, sócio fundador da 
Nelson Wilians e Advogados Associados.

silvia maura t. seixas
socióloga, foi técnica do centro de estudos 
de Administração Municipal (Cepam), 
membro da organização do projeto Transição 
de Governo nos Municípios Paulistas, é 
consultora de gestão e políticas públicas 
municipais.

Maria do Carmo Meirelles T. Cruz
Doutora em Adminsitração Pública pela FG-
v-sp, professora dos mestrados acadêmico 
e profissional em educação na universidade 
cidade de são paulo (unicid), professora 
da Pós graduação de Políticas Públicas da 
Fundação escola de sociologia e política 
(Fespsp), membro do instituto Jus. coor-
denou o projeto Transição de Governo nos 
Municípios Paulistas.

Fernando de souza coelho
Doutor em Admiinsitração Pública pela 
FGv-sp, professor do curso de graduação e 
do curso de mestrado em Gestão de Políticas 
Públicas da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da usp (eacH-usp).

ristas começarão a viajar na medida 
que se sentirem seguros em relação 
ao controle da pandemia. Assim, os 
destinos com menos aglomeração, que 
ofereçam atrativos ao ar livre e de con-
tato com a natureza serão as opções 
preferidas. Os negócios que implanta-
rem práticas de segurança em relação a 
saúde vão sair na frente.

Além disso, vivências com familia-
res em locais fora de casa serão valori-
zados. Os consumidores também irão 
buscar mais humanização nas empre-
sas, assim, toda a experiência da jor-
nada do cliente – antes, durante e após 
viagem – deve ser repensada visando 
despertar vínculos mais diferenciados.

O relatório também aponta que o 
viajante estará mais atento às possibi-
lidades de contribuir com destinos que 
deixem uma marca positiva, respei-
tando o meio ambiente. Negócios que 
adotarem práticas mais sustentáveis 
serão os preferidos pelos consumido-
res.

A hiperconexão é uma tendência 
que foi acelerada, assim, as empresas e 
os destinos precisam aperfeiçoar cada 
vez mais as ferramentas online exis-
tentes.

 “Essa pandemia trouxe diversas 
lições para o presente e o futuro da ati-
vidade turística nas estâncias paulistas, 
no Brasil e no mundo. Nós, da APRE-
cesp, temos trabalhado em conjunto 
com o governador João Doria e os se-
cretários marco vinholi (desenvolvi-
mento regional) e vinícius Lummertz 
(Turismo) para garantir uma retomada 
gradual e segura das atividades turísti-
cas, seguindo os protocolos estabeleci-
dos pelo plano são paulo, melhorando 
a infraestrutura nas estâncias, a partir 
dos recursos oriundos do DADETUR, 
para melhor receber os turistas, preser-
vando empregos e gerando renda nos 
municípios”, destaca Leandro Pilha, 
prefeito de santa rita do passa Quatro 
e presidente da aprecesp.

As prefeituras estâncias estão 
em sintonia com as fases e os 

protocolos de prevenção estabelecidos 
pelo plano são paulo, elaborados pela 
equipe multidisciplinar do Governo do 
estado de são paulo. 

 “Essa sinergia entre o Governo do 
Estado e as prefeituras estâncias tornou 
possível o avanço nas fases estabeleci-
das pelo plano são paulo, com isso, os 
diversos segmentos econômicos rela-
cionados ao turismo estão retomando 
as atividades, gradativamente, com 
segurança e prevenção”, destaca Le-
andro pilha, prefeito de santa rita do 
Passa Quatro e presidente da APRE-
cesp- associação das prefeituras das 
cidades estância do estado de são 
Paulo.

Essa retomada pode ser compro-
vada a partir dos dados do Centro de 
Inteligência e Economia do Turismo 
(ciet), da secretaria de turismo do 
estado de são paulo, que projetou o 
impacto da pandemia da covid-19 em 
todas as regiões paulistas e os possí-
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Recuperação gradual e segura do turismo

veis cenários da recuperação. 
O estudo, inédito, levou em consi-

deração o histórico de resultados até 
2019, a expectativa para o setor em 
2020, pesquisas nacionais e interna-
cionais sobre a interrupção das ativida-
des de viagens e turismo e os primeiros 
sinais da retomada, a partir da flexibili-
zação permitida pelo plano são paulo. 

De acordo com o CIET, o “turismo 
de proximidade” — viagens rodoviá-
rias, por períodos curtos e destinos até 
três horas de deslocamento — é o pri-
meiro grande movimento de retorno. 

Com a concentração populacional 
na Grande são paulo, 21,5 milhões 
de pessoas, as três das principais re-
giões turísticas paulistas fora da ca-
pital — baixada santista, campinas/
circuito das Águas e vale do paraíba/
Mantiqueira/Litoral Norte — além do 
retorno mais rápido dos visitantes, au-
mentarão a participação percentual no 
todo o Estado.

a aprecesp tem contribuído na 
coleta desses dados para o CIET junto 

às 70 prefeituras 
estâncias asso-
ciadas. A entida-
de também tem 
compartilhado 
as informações 
divulgadas pe-
los órgãos esta-
duais, por meio 
das suas redes 
sociais, que ser-
vem de emba-
samento para 
ações de fisca-
lização e cons-
cientização do 
comércio em ge-
ral, da hotelaria, 
da gastronomia, 
dos serviços 
ofertados pelo 
trade turístico e 
da própria popu-
lação nos muni-
cípios.   

Munidos dessas informações, as 
estâncias têm investido em eventos on-
line, na divulgação de serviços de en-
trega em domicílio, na elaboração de 
protocolos municipais de prevenção 
e funcionamento específicos, além da 
necessária capacitação dos profissio-
nais dos diversos segmentos do trade 
turístico. 

“Esse conjunto de ações encabeça-
das pelas prefeitas e os prefeitos das 
nossas estâncias têm possibilitado uma 
retomada segura das atividades turísti-
cas, garantindo empregos e renda para 
população nos municípios”, afirma o 
prefeito Leandro Pilha. 

Recente relatório da consultoria 
turismo Lab, contratada pelo sebrae, 
aponta as tendências que ganharão im-
portância na agenda do turista para os 
próximos anos. segundo o estudo, ao 
viajar, os turistas passarão a valorizar 
os seguintes temas: saúde, Família, 
Humanização, sustentabilidade e a 
Hiperconexão.

O estudo aponta ainda que os tu-

O turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, mas já começa a se recuperar gradu-
almente, graças ao empenho das estâncias em adotar fases e protocolos de prevenção do plano são paulo.

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br
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Apoio institucional
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Em tempos de pandemia, segurança é tudo. Por isso, os protocolos adotados  

pelas companhias aéreas, hotéis, resorts, pousadas, bares, restaurantes e espaços 

para eventos são seguidos com rigor. Tudo para garantir o bem-estar e a segurança 

de nossos visitantes e de todos os colaboradores. Siga os protocolos e conte  

sempre com a gente. Assista aos vídeos que preparamos para você e saiba mais em 

visitsp.tur.br/protocolos.

O ESTADO DE SÃO PAULO 
ESTÁ PREPARADO PARA 
RECEBER TODO MUNDO. 
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Os eleitores brasileiros terão de 
escolher prefeitos e vereado-

res neste ano considerando um volume 
muito maior de candidatos em relação 
a eleições anteriores, de acordo com es-
timativa do tribunal superior eleitoral 
(tse) divulgada no início do mês.

o tse prevê que mais de 700 mil 
políticos sejam candidatos nas eleições 
de novembro. No último pleito munici-
pal, em 2016, o número foi 46% menor: 
479,9 mil. Enquanto isso, o eleitorado 
apto a votar cresceu só 2,66% entre uma 
eleição e outra.

Esta será a primeira eleição munici-
pal sem as coligações, regra que permi-
tia partidos formarem blocos para o lan-
çamento de candidatos. Formalmente 
isolados neste ano, cada legenda poderá 
lançar mais postulantes às vagas das Câ-
maras Municipais em comparação com 
anos anteriores.

Neste ano, com uma marca de 150 
milhões de eleitores no País, o Brasil 
é a “quarta maior democracia do mun-
do”, classificou barroso, atrás de índia, 
Estados Unidos e Indonésia. Nas elei-
ções municipais de 2020, 147.918.483 
brasileiros estarão aptos a votar (habi-
tantes do Distrito Federal, de Fernando 
de Noronha e residentes no exterior não 
votam).

Entre os eleitores autorizados a ir às 
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senta. A iluminação também tem muita 
influência – lembrando que a luz dever 
ficar na frente e não atrás da pessoa. 
Quando estiver falando, deverá olhar no 
visor da câmera, para que os ouvintes 
se sintam participantes do evento. E en-
saiar bastante antes de participar.

Como falar em público
Aqui está uma entrevista para você que deseja falar bem em público a partir de regras simples que podem transformar e 
aperfeiçoar a qualidade da sua comunicação.

Entrevistamos o professor de ora-
tória Reinaldo Polito, que atua 

nessa área há 45 anos e tem 32 livros 
publicados sobre o tema. Nessa conver-
sa ele aborda os aspectos mais interes-
santes da arte de falar em público. Em 
cada resposta Polito dá dicas práticas de 
comunicação para que sejam aplicadas 
no dia a dia.

O que leva as pessoas a terem medo 
de falar em público e como combater 
esse problema? 

A pessoa sente medo de falar em pú-
blico por quatro motivos: 

Não conhecer em profundidade o as-
sunto que vai abordar. 

Não saber ordenar o raciocínio de for-
ma lógica e concatenada. 

Não ter experiência no uso da palavra 
em público. 

Desconhecer os aspectos positivos da 
própria apresentação. 

Para combater esse medo, ela deve 
agir em cima desses motivos, ou seja:

Conhecer o assunto com a maior pro-
fundidade possível. se tiver de falar por 
meia hora, terá de conhecer pelo menos 
45 minutos ou uma hora sobre a matéria. 
É preciso sobrar conteúdo para que pos-
sa se sentir segura e confiante. 

Planejar todas as etapas da apresenta-
ção, desde o início até a conclusão. No 
início deverá se dedicar para conquistar 
a torcida, a atenção e a docilidade do 
público. Na preparação deve instruir os 
ouvintes, revelando qual o tema que será 
abordado, qual o problema a ser solucio-
nado, ou o histórico da atualidade a ser 
exposta. No assunto central irá desen-
volver o assunto, dando solução ao pro-
blema que foi anunciado na preparação, 
ou falando do presente, caso tenha feito 
um histórico. Finalmente, irá concluir 
pedindo para que a plateia reflita ou aja 
de acordo com as suas propostas. 

Praticar falar em público em todas as 
oportunidades que puder. Por exemplo, 
aceitando convites para palestras, to-
mando a iniciativa de apresentar traba-
lhos escolares e fazendo perguntas em 
palestras e conferências. 

aprender a identificar as qualidades 
que possui na comunicação. Estar cons-
ciente de que possui boa voz, vocabulá-
rio abrangente, gesticulação harmonio-
sa, presença de espírito.

O que fazer para atrair a atenção das 
pessoas enquanto se fala? 

O ouvinte é sempre muito “interes-
seiro”, por isso só presta atenção na 

mensagem que, de alguma maneira, irá 
beneficiá-lo. para que ele se interesse, 
é preciso revelar que tipo de vantagem 
terá se ficar atento à apresentação. re-
vele, com sinceridade, se ele obterá van-
tagens materiais, segurança, prestígio 
social, perspectivas profissionais, enfim, 
que lucro terá com a mensagem que irá 
ouvir. 

O que fazer se durante uma exposição 
der “branco”? 

O “branco” pode ocorrer com qual-
quer pessoa, até com aquelas bem ex-
perientes no uso da palavra em públi-
co. Caso ocorra esse fato desagradável 
e desconfortável, o orador não deve se 
desesperar, pois isso impedirá que ele 
encontre soluções para a situação. Como 
saída para essa situação, um bom recurso 
é dizer “na verdade, o que eu quero di-
zer é...”. Esse recurso permitirá recontar 
a informação por outros ângulos, com 
excelentes possibilidades de encontrar 
um bom caminho para seguir. se estiver 
muito inseguro, poderá levar um roteiro 
escrito como apoio.

Qual o perfil das pessoas que procu-
ram o seu curso? 

De maneira geral são pessoas que 
ocupam cargos de supervisão para cima, 
gerentes e diretores; profissionais libe-
rais, como médicos, advogados, psicólo-
gos, consultores e publicitários. Ou seja, 
de todas as atividades que, de algum 
modo, exijam que o profissional fale em 
público. Nos últimos anos cresceu muito 
a procura por parte das mulheres e dos 
jovens. Das mulheres, porque cada vez 
mais ocupam funções executivas na alta 
hierarquia das empresas, e dos jovens, 
porque precisam brigar, cada vez mais 
cedo, por posições de destaque nas cor-
porações. 

Por que as pessoas sentem necessida-
de de se comunicar bem? 

as pessoas se conscientizaram defi-
nitivamente de que precisam falar bem 
em público para continuar crescendo em 
suas carreiras. 

Não só estão cientes da importân-
cia da comunicação em suas carreiras, 
como também em sua vida pessoal, nos 
contatos sociais e até no relacionamento 
com a família. Uma pessoa que tenha o 
domínio das boas técnicas de comunica-
ção será mais tolerante, mais participa-
tiva, mais eficiente e muito mais feliz. 
Falar bem é quase um sinônimo de liber-
dade, pois quem fala bem terá condições 
de usar sua própria competência para se 

tornar realizado e bem-sucedido.
Existem segredos para conquistar pla-

teias indiferentes? 
Os quatro melhores recursos para 

conquistar plateias indiferentes são: usar 
uma frase que possa provocar impacto 
nos ouvintes; utilizar a presença de espí-
rito para tornar uma informação do am-
biente num fato bem-humorado; contar 
uma história interessante, de preferência 
bem curta; e mostrar os benefícios que 
os ouvintes terão ouvindo atentamente a 
mensagem. 

Para melhorar a interação com os ou-
vintes, o orador poderá se movimentar 
na frente do grupo, alterar o volume da 
voz ou contar uma história interessante, 
até sem ligação direta com o assunto que 
está tratando. A voz monótona, sem al-
ternância de volume ou de velocidade da 
fala, contribui muito para tornar o ouvin-
te desinteressado. 

Como perder o medo das lives e reu-
niões a distância? 

Cada dia mais as pessoas precisam 
participar de lives e de reuniões a dis-
tância. Alguns cuidados simples podem 
ajudar:

Observar bem o cenário. É preciso 
verificar se não há caixas amontoadas 
ou caídas, quadros tortos. Esses detalhes 
falam muito sobre aquele que se apre-
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Nunca houve na história das eleições municipais um número tão expressivo de candidatos.
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urnas, as mulheres são maioria e supe-
ram em mais de 7 milhões a quantidade 
de homens votantes: 52,49% do sexo fe-
minino e 47,48% do sexo masculino. Há 
ainda um volume de 0,03% de eleitores 
que não informam o sexo no título elei-
toral, conforme aval da legislação. Nas 
eleições de novembro, 7.645 pessoas 
estão aptas a votar com o nome social, 
o que beneficia, por exemplo, homens e 
mulheres trans.

Mesmo sendo maioria no eleitorado 
brasileiro, conforme exposição do mi-
nistro presidente do tse, o número de 
candidatas nas prefeituras é de apenas 
1%. E aonde estão na disputa, são cida-
des de até 45 mil habitantes.

além do fim das coligações, a cláu-
sula de barreira também deve impactar 
no número de partidos políticos no País 
nos próximos anos, disse Barroso. Atu-
almente, 33 legendas estão oficializadas 
no tse. existem, porém, outros 84 par-
tidos em fase de formação à espera de 
um carimbo da corte.

 Quem disputa a reeleição já chama 
o “tamanho do problema” que vai en-
frentar. Os que entram agora na dispu-
ta já sabem que todas as finanças estão 
dilaceradas, sem capacidade de investir.

Levantamento da Confederação Na-
cional dos Municípios, nos primeiros 
quatro meses do ano, 806 municípios 
brasileiros já haviam estourado o limite 
imposto pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Outras cerca de 1.300 cidades esta-
vam em situação emergencial ou prestes 
a romper o teto legal. “A folha de paga-
mentos de ativos e inativos esmagou a 
capacidade de investimento ou de ex-
pansão de políticas públicas da maioria 
dos municípios”, segundo especialistas 
e ex-governadores.

Já os cálculos da Frente Nacional de 
Prefeitos mostram que nos municípios 
acima de 100 mil habitantes, o aumento 

das despesas, principalmente em saúde 
e assistência social, motivado pela pan-
demia, chega a quase 20 bilhões de reais 
neste ano. 

O Estado brasileiro é grande demais, 
pesado e caro demais, o que replica nos 
municípios que estão estagnados e se 
tornam o grande desafio dos próximos 
prefeitos.

 Agora mais do que nunca é preciso 
rediscutir o pacto federativo, redefinindo 
o papel do poder local, e qual a estraté-
gia de enfrentamento da crise urbana.

Uma importante saída é as chama-
das PPPs e as concessões. Os números 
apresentados pelo Radar PPP mostram 
que 64% dos municípios brasileiros 
aderiram de alguma forma às parcerias 
público privadas.

o conexidades, criado pela 
Uvesp, em 2018 já chamava à discussão 
sobre o tema no “Encontro Nacional de 

Parceiros Públicos e Privados”. O pri-
meiro evento aconteceu em Ubatuba e 
depois em são carlos.

Esse ano por razões obvias o even-
to será em on line com palestrantes que 
retomarão o tema na “Retomada do De-
senvolvimento”. O Conexidades acon-
tece nos dias 28 e 29, apoiado pela sa-
besp e desenvolve sp, cujas inscrições 
são gratuitas, transmitido pelas platafor-
mas da entidade, dos parceiros, tendo 
como mídia partner o Jornal do Interior 
e a rede vida de televisão.

 A assessoria do presidente do Desen-
volve sp – o banco do empreendedor 
tem grandes projetos visando a retoma-
da do desenvolvimento dos municípios 
paulistas, o que será apresentado no Co-
nexidades, no dia 28, às 9h30.

Reinaldo Polito
É mestre em Ciências da Comunicação, 
professor nos cursos de pós-graduação em 
Marketing político e Gestão Corporativa na 
eca-usp, palestrantes e escritor com 32 
livros publicados.
Contato no Instagram @polito
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ção de serviço “in loco”, diretamente 
nas unidades produtivas, com melho-
ria e assertividade no atendimento. E 
ainda participar do esforço de recupe-
ração econômica, com responsabili-
dade fiscal, determinado pelo Gover-
nador João Doria. A racionalização 
estratégica trará redução de gastos aos 
cofres públicos. Com baixo investi-
mento para a transformação e com 
eficiência, organização e inovação, é 
possível agregar valor à produção, ge-
rar mais renda e potencializar o apoio, 
além de manter a liderança de são 
Paulo no agronegócio.

reestruturar não significa demitir 
ou abrir mão de atribuições, e muito 
menos deixar de prestar serviços ao ci-
dadão e aos municípios. Ao contrário 
disso, significa organizar as forças in-
ternas; concentrar esforços; potencia-
lizar o alcance das políticas públicas, 
sempre em benefício dos pequenos e 
médios produtores e empresários, as-
sociações, cooperativas, e de todo o 
ecossistema agro. e o objetivo final 
nada mais é do que aprofundar a co-
nexão com a iniciativa privada, criar 
soluções e apoiar o desenvolvimento 
com ações voltadas para aquilo que 
o mercado demanda: gestão eficiente 
para maior potencial de crescimento. É 
mais uma excelente iniciativa liderada 
pelo governador rumo à modernização 
do poder público e do agro. O momen-
to não poderia ser mais oportuno e o 
resultado positivo para todos aqueles 
que produzem e vivem do setor, para 
os que consomem seus produtos e para 
a saúde financeira do governo.

GUStaVo diniz jUnqUEira

Força do Interior
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Um agro moderno exige um Estado moderno

Da Redação
silviamelo@uvesp. com.br

Gustavo tem uma visão macro 
do agro negócio e pertence a 

família de homens vinculados ao cam-
po. seu tio avô, Geraldo diniz Jun-
queira foi secretário da agricultura 
do Estado, mesmo cargo hoje ocupado 
por Gustavo. Ele nasceu em Orlândia 
e é formado em Administração de Em-
presas pela FAAP, com mestrado em 
Finanças pela Universidade do Arizo-
na (EUA). Produtor rural, é do ramo. 
Com 42 anos foi eleito presidente da 
sociedade rural brasileira

Perseguiu desde sua posse, a mo-
dernização da Pasta, hoje praticamente 
concluída.

O secretario chama de agro moder-
no o êxito do empreendedor do setor. 
segundo o mapa, comemorando o 
Dia Nacional da Pecuária (14 de ou-
tubro), alguns produtos como a soja e 
milho estão vendo resultados jamais 
vistos antes. O desempenho favorável 
pode ser comemorado, graças às ex-
portações de carne e grãos, principal-
mente para a China.

Gustavo Junqueira explica o que 
irá acontecer com a nova secretaria de 
Agricultura e Abastecimento.

em 1993, quando a secretaria de 
agricultura e abastecimento de são 
Paulo realizou a última grande moder-
nização em sua história, a produção de 
grãos no Brasil foi de 68 milhões de 
toneladas. a telefonia ainda era fixa 
e estatal e havia espera e ágio para se 
conseguir uma linha. O fax simboliza-
va a modernidade – a internet só che-
garia, para valer, três anos depois, em 
1996.

Hoje, a internet tem alta veloci-
dade e está na palma da mão, a safra 
de grãos vai bater o recorde de 253,7 
milhões de toneladas (crescimento de 
271%) e a produtividade no campo 
é 100% maior que 27 anos atrás. A 
agroindústria está em constante cresci-

em entrevista ao Jornal do interior, o secretário da agricultura e abastecimento do estado de são paulo, Gustavo diniz 
Junqueira destaca a importância do Agro paulista e a modernização da Pasta, cujo feito nessa direção foi em 1993.

mento, do mesmo modo que o setor de 
serviços para a agropecuária.

Mas, se ao longo dessas décadas, 
o governo estadual foi o tradicional 
líder do processo modernizador do 
setor, hoje não consegue acompa-
nhar o dinamismo e a velocidade das 
transformações. Pelo menos não com 
a atual estrutura e recursos. O estado 
não representa esse novo agro que, 
como o segmento mais privado da 
economia, precisa de uma gestão efi-
ciente do poder público, que se traduz 
pela menor interferência burocrática, 
sem abrir mão da regulação e assis-
tência necessária para garantir a segu-
rança da produção.

Pensando nisso, a ampliação de 
serviços digitais, a simplificação de 
processos e a busca por produtividade 
e eficiência no atendimento em todos 
os setores foram colocadas, desde o 
início do mandato, como diretriz e 
meta de governo. Nasce um processo 
de modernização administrativa, vital 
para combatermos o desperdício e a 
ineficiência. após estudos, identifica-
mos na secretaria deficiências, oportu-
nidades e novas demandas. Agora, pós
-pandemia, damos início à mudança, 
não de pessoas, mas de atitudes.

são paulo possui uma base inve-
jável para essa mudança, com o agro 
mais tecnológico e posicionado como 
o hub brasileiro do setor para o mun-
do. Responde por 20% do PIB do agro 
nacional, é o maior produtor mundial 
de suco de laranja e o maior exporta-
dor de açúcar e etanol. Mais da meta-
de do consumo do país está a um raio 
de 500 km da capital e mais de 55% 
da produção agropecuária é proces-
sada nas indústrias de alimentos do 
estado. Nossas empresas e produtores 
são comprometidos com a sustentabi-
lidade e a preservação ambiental. são 
Paulo tem promovido à economia de 
baixo carbono e a permanente recupe-
ração e a evolução da cobertura vege-
tal, crescendo em uma década de 18% 
para 23% da área total.

Buscar a inovação, nesse amplo 
universo, significa, inicialmente, 

transformar uma cultura analógica 
ainda em vigor, em parte da máqui-
na oficial. em algumas regiões, por 
exemplo, os braços da secretaria fun-
cionavam de maneira independente, 
desconectados de um projeto amplo 
de regulação, apoio e monitoramen-
to. Em mais de 180 cidades, a nossa 
representação está ou duplicada, ou 
com estrutura semelhante a menos 
de 60 quilômetros de distância. Não 
é eficiente e não prestamos o melhor 
serviço à população.

Para recuperar a liderança da ini-
ciativa, propõe-se uma estrutura mais 
orgânica, ágil e flexível e direcionada 
aos produtores, empresários e ao mer-
cado, concentrando o trabalho em três 
áreas técnicas principais: 1) Abasteci-
mento e segurança alimentar, 2) pes-
quisa e Inovação e 3) Desenvolvimen-
to Rural e Defesa, que dá à regulação 
sanitária e a extensão rural uma única 
orientação. Pesquisas precisam privi-
legiar a solução de problemas enfren-
tados por todo o ecossistema do agro. 
e a secretaria tem o dever de retomar 
uma política de abastecimento com 
foco nas demandas do consumidor. 
Enquanto isso, as atividades admi-
nistrativas, como financeira, recursos 
humanos, tecnologia da informação e 
ouvidoria, passam a ter todo o traba-
lho centralizado e padronizado, inde-
pendentemente da região e município.

As novas medidas atendem duas 
obrigações decorrentes da pandemia. 
substituir parte da presença física pelo 
atendimento à distância, com ganhos 
de agilidade e produtividade, e, quan-
do necessária à presença, pela presta-
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ões do País. Os setores apoiados são de 
resíduos sólidos urbanos, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e iluminação 
pública.

A estruturação dos projetos selecio-
nados em 2020 representa a continuida-
de do apoio do FEP ao setor de manejo 
de resíduos sólidos por meio da estru-
turação de concessões, uma iniciativa 
inovadora no País e que busca garantir 
a sustentabilidade econômica e ambien-
tal das ações do setor. Atualmente, são 
cinco projetos apoiados na área de rsu, 
além de outros dois em drenagem urba-
na em porto alegre (rs) e teresina (pi).

Já o projeto de concessão dos servi-
ços de rsu dos municípios que inte-
gram o Consórcio Intermunicipal de De-
senvolvimento regional do vale do rio 
Grande (Convale) passa por consulta 
pública e deve ser licitado em dezembro 
deste ano. Integram o Convale os mu-
nicípios mineiros de Água Comprida, 
Campo Florido, Conceição das Alagoas, 
delta, planura, sacramento, uberaba e 
veríssimo.

as propostas de bauru (sp), teresi-
na (PI) e do Consórcio Intermunicipal 
de Gestão Integrada para Aterro de Re-
síduos sólidos – Unidade Crato (Coma-
res) deverão entrar em consulta pública 
até o fim do primeiro semestre de 2021. 
A cidades que compõem o Comares são 
Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, 
Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, 
missão velha, nova olinda e santana 
do Cariri, no Ceará.

Diante desses projetos pilotos, o pre-
sidente da Rede Nacional de Consórcios 
entende que a experiência pode estimu-
lar os outros consórcios a trabalharem 
nesse sentido. o objetivo é sanar o défi-
cit de saneamento básico que ainda atin-
ge grande parte do Brasil.
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Os consórcios habilitados estão 
nos municípios da Bahia, Espi-

rito santo, Mato Grosso, Minas Gerais, 
pernambuco, rio Grande do sul,. san-
ta catarina e são paulo. todos terão o 
apoio do Programa de Parcerias e Inves-
timos e da Caixa Federal.

Já os recursos para o custeio dos es-
tudos serão disponibilizados pelo Fundo 
de Apoio à Estruturação e ao Desenvol-
vimento de Concessões e Parcerias Pú-
blico-Privadas, administrado pelo banco 
público. A expectativa é que cerca de 10 
milhões de pessoas possam usufruir dos 
serviços.

“Este é mais um passo que damos no 
sentido de apoiar a estruturação de par-
cerias público-privadas e concessões de 
serviços públicos. Elas são uma oportu-
nidade para alcançarmos melhorias na 
infraestrutura brasileira, com benefícios 
concretos para a população”, afirma o 
ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.

Ao todo, 41 consórcios se inscreve-
ram no processo seletivo. Os 23 sele-
cionados serão convocados conforme a 
ordem de classificação e disponibilidade 
de recursos federais para a execução dos 
projetos.

Os recursos do FEP custeiam a rea-
lização de todos os estudos necessários 
para a modelagem da concessão ou par-
ceria público-privada. Os levantamentos 
incluem estudos jurídicos, de viabilida-
de técnica e financeira, além da mode-
lagem econômica. Para tanto, são con-
tratadas consultorias especializadas e a 
caixa fornece apoio técnico e financeiro 
aos entes subnacionais (estados, mu-
nicípios e consórcios intermunicipais). 
Além disso, é fornecido apoio aos en-
tes na elaboração das minutas de edital 
e contrato, na formulação de consultas 
públicas e na realização das licitações.

O chamamento público foi publica-

• consórcios •

Parceria Público Privado tem apoio do 
Ministério de Desenvolvimento Regional

do em abril deste ano para apoiar a es-
truturação de concessões das atividades 
de manejo de resíduos de origem do-
miciliar ou similares. Esse conjunto de 
atividades corresponde aos chamados 
“serviços divisíveis”, que abrangem a 
coleta, transbordo, transporte, triagem 
para reutilização ou reciclagem, trata-
mento e disposição final ambientalmen-
te adequada.

Distinguem-se dos serviços de lim-
peza pública como poda, capina, varri-
ção e recuperação de áreas degradadas, 
que não são passíveis de receber apoio 
por seu caráter indivisível.

O presidente da Rede Nacional de 
consórcios públicos, victor borges, 
expressou seu contentamento por essa 
conquista.

“Com certeza está dentro da pro-
posta da nossa agenda, de incentivar os 
consórcios para as áreas de PPP, como 
também temos procurado os fundos in-
ternacionais, com essa finalidade”, disse 
o presidente da Rede.

 Ele adiantou que tem mantido con-
tatos para estimular os consórcios a rea-
lizarem parcerias público-privadas, não 
só pelo ministério, mas também pelos 
bancos estaduais e agências de fomento. 
“Estive recentemente com o presidente 
do desenvolve sp – banco do empre-
endedor  solicitando apoio e fomos mui-
to bem recebidos”, disse.

 
A responsável pelo III CONEXIDA-

des (28 e 29), silvia melo disse que 
há três anos que a Uvesp vem pensando 
nesse modelo de parceria público priva-
do, uma vez que os prefeitos – isolada-
mente – têm dificuldades de equacionar 
os problemas estruturais dando à popu-
lação um mínimo de civilização espera-
da nesse setor de infra estrutura.

Foram consideradas elegíveis as pro-
postas que contivessem soluções regio-
nais para o manejo de resíduos sólidos 
urbanos e que atendessem de dois a 20 
municípios e pelo menos 300 mil pesso-
as. As propostas apresentadas também 
deveriam considerar o compromisso de 
cobrança pela prestação dos serviços 
após a estruturação da futura concessão.

O processo de seleção buscou priori-
zar propostas que beneficiassem o maior 
número de habitantes; que incluíssem 
cidades com cobrança de taxa ou tarifa 
já instituída; maiores déficits na presta-
ção do serviço e/ou que apresentassem 
Plano Municipal ou Plano Regional In-
tegrado de manejo de rsu.

O objetivo do FEP é prover assesso-
ramento técnico e financeiro aos muni-
cípios brasileiros para a estruturação de 
projetos de concessão em áreas diversas. 
Por meio do FEP, o Governo Federal 
está apoiando 29 projetos de concessão 
e parcerias público-privadas (PPPs) que 
beneficiam 50 cidades em todas as regi-

Todos os consórcios municipais, reunidos em 304 cidades brasileiras estão habilitados para estruturar 
projetos de concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, de acordo com a secretaria 
Especial do Ministério do Desenvolvimento Regional.
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O procedimento visa assegurar 
condições ideais de operação 

nas usinas, nos períodos de chuvas 
intensas que vão de novembro a 
abril. nessa operação são verificados 
dutos, comportas e vertedouros, ga-
rantindo a segurança.

A empresa CTG Brasil ini-
cia testes de equipamentos 
de descarga das usinas de 
Jupiá e ilha solteira.

Com entendimento que todos os animais são preciosos para nosso ecos-
sistema, a Polícia Ambiental resgatou o pequeno roedor, que provavel-

mente se perdeu de seu bando durante a queimada que atingiu uma área de 
mato . o animal não estava ferido, mas vai ficar sob os cuidados de um médico 
veterinário até ser devolvido à natureza.

Sustentabilidade
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Equipamentos de 
descarga

via satélite
Polícia Ambiental moni-
tora áreas degradadas via 
satélite.

A Polícia Militar Ambiental do 
estado de são paulo possui 

um sistema de monitoramento via 
satélite, com capacidade para en-
contrar áreas de vegetação degrada-
da. A tecnologia, aliada ao trabalho 
de campo, permite aos policiais 
uma visão mais ampla de espaços 
em que muitas vezes as viaturas não 
chegam. Foram detectados vinte 
cinco pontos de intervenção, o que 
resultou em notificações aos pro-
prietários. 

Manguezais
Ong realiza estudo nos man-
guezais da baixada santista.

LinS

LimEira iLha SoLtEira CUnha moGEi daS CrUzES

A organização Ecomov visitou 
um dos mais prejudicados 

manguezais da região, localizado 
em Cubatão, no bairro Casqueiro. A 
iniciativa é uma parceria com o Mi-
nistério Público que visa colaborar 
com os trabalhos de preservação dos 
manguezais do estado de são pau-
lo. A ação é coordenada por Juliana 
teixeira Gonçalves, bióloga e vice 
Presidente da entidade. A equipe 
percebeu também que mais de 90% 
da vegetação da faixa de mangue do 
Casqueiro (1,5 km) está comprome-
tida. Os estudos ajudarão na orienta-
ção de investimentos da secretaria 
Estadual do Meio Ambiente.

Água - Consumo 
Consciente
BRK Ambiental reco-
menda consumo cons-
ciente de água.

A concessionária iniciou a cam-
panha “Consumo Conscien-

te” que visa orientar e incentivar 
hábitos de consumo equilibrados. 
veiculações em rádios e pelo site da 
empresa, apresentam dicas e infor-
mações sobre o assunto, mostrando 
que pequenas ações podem trazer 
grandes resultados. A proposta é 
que todos reflitam sobre o consumo 
e usem do bom senso para ajudar o 
meio ambiente.

Preá resgatado
polícia ambiental resgata preá que ficou perdido após quei-
mada em Lins.

A Nestlé Brasil inaugurou o seu Centro de Inovação e Tecnologia no Par-
que tecnológico são José dos campos. o espaço será dedicado ao de-

senvolvimento de tecnologias e impulso à inovação em frentes ligadas a ques-
tões como indústria 4.0 e fábricas conectadas.

Empresa inaugura Centro de Inovação e Tecnologia.

A ONG Eco Local Brasil criou 
um projeto muito bacana e 

que vai distribuir brinquedos feitos 
a partir de plásticos recolhidos nas 
praias do sul e sudeste do brasil. 
Todo o plástico recolhido passa por 
uma filtragem e é reciclado, sendo 
transformados em vários tipos de 
brinquedo. O Projeto Pé na contem-
plar as crianças assistidas por diver-
sos projetos ligados ao surf.  

Brinquedos em 
troca de lixo
Ong transforma lixo plás-
tico de praias do sul e su-
deste em brinquedos.

onG

reflorestando
Morador planta mudas de 
árvores para reflorestar 
área de preservação con-
sumida pelo fogo em Jales.

Depois de um incêndio atin-
gir uma área de preservação 

permanente em Jales (sp), emerson 
Artuzo, um morador decidiu literal-
mente “arregaçar as mangas” e co-
meçou a plantar mudas de árvores 
para reflorestar o que foi consumido 
pelas chamas. Mais de 50 mudas já 
foram plantadas na área de preser-
vação permanente. Outros morado-
res de Jales viram a atitude e decidi-
ram se juntar a essa empreitada.

itaPira

Em meio à pandemia do CO-
vid-19, a moradora de al-

phaville Júlia Alonso e sua amiga 
Aline Meira decidiram criar o Ins-
tagram “vencemos o covid-19” 
(@vencemosocovid19), um espaço 
virtual para espalhar a esperança 
e mensagens positivas. Toda se-
mana, o canal publica histórias de 
quem venceu a doença. O objetivo 
é contagiar as redes sociais com um 
ambiente positivo, com relatos de 
superação e vitórias.

vencendo o 
Covid-19
Para espalhar esperança 
moradora de Alphaville 
cria página com histórias 
de cura.

BarUEri

vitória em roland 
Garros
Tenista de Ribeirão estreia 
com vitória na França.

O tenista ribeirão-pretano 
Gustavo Heide, cabeça de 

chave número 14 de Roland Gar-
ros Juvenil, estreou com vitória no 
tradicional saibro francês.Jogando 
na quadra cinco do complexo es-
portivo, o jovem de 18 anos con-
firmou o favoritismo da chave e 
venceu o romeno sebastian Gima, 
com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h47 
minutos de jogo.  

riBEirão PrEto

A Diferença
São joSé doS CamPoS

Nestlé inovando

Outubro de 2020 | Ano 22PÁG 18

ONLINE

A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO

REALIZAÇÃO 

MEDIA PARTHNER         ORGANIZAÇÃO APOIO

CONEXÃO 
MUNICIPALISTA

PATROCÍNIO

28 e 29
OUTUBRO

20
20

www.

www.conexidades.com.br



ao idoso vítima de violência, como 
cumprimento a propostas do progra-
ma de governo do Município. Uma 
forma de oferecer suporte e cuidado 
aos pacientes desta faixa etária que 
passaram por algum trauma.

Para fortalecer a assistência à saúde das mulheres durante a campanha 
Outubro Rosa, o novo Ônibus Rosa começa a atender oferecendo co-

leta de papanicolau, testes rápidos para diagnosticar Hiv e sífilis, exame de 
mamas, solicitação de mamografias e orientações em geral sobre a saúde 
da mulher. O ambulatório “ônibus rosa” será itinerante, passando por várias 
regiões da cidade.

Saúde
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O programa “ação saúde nos 
Terminais” aferiu tempera-

tura e oxigenação dos usuários do 
terminal, distribuindo também más-
caras e orientado sobre os cuidados 
necessários. as pessoas identifica-
das com os sintomas foram encami-
nhadas para atendimento específico 
nos serviços de saúde mais próxi-
mos de suas residências. 

Contra a Covid-19
Prefeitura faz ação de 
prevenção contra a doen-
ça no Terminal Central.

Cidade adquire tomógrafo

secretaria da saúde de embu das artes coloca tomó-
grafo a disposição da população.

EmBU daS artES

BraGança PaULiSta jUndiaí

O tomógrafo adquirido completa os equipamentos necessários 
para o atendimento de alta precisão do Centro de Especialida-

des Médicas do município, totalmente gratuito à população.

Força Tarefa
Prefeitura distribuiu álco-
ol e água sanitária na re-
gião central.

No último dia 3, a Prefeitu-
ra realizou uma força tarefa 

contra a covid-19, distribuindo ál-
cool gel, água sanitária e máscaras na 
região central, orientado as pessoas e 
os comerciantes a manterem os pro-
tocolos necessários. 

Ônibus Rosa 
Novo Ônibus Rosa inicia atendimento às mulheres.

SoroCaBa

O antigo centro social 
“Josefina scarparo”, 

será a nova sede do Centro 
de Atenção Psicossocial – 
caps adulto. as obras já 
estão em estágio avançado. 
O local tem amplo espaço 
e está sendo todo estrutu-
rado para os atendimentos, 
trazendo um maior conforto 
aos usuários.

saúde vai inaugurar o “caps adulto”
Novo Centro de Atenção Psicossocial.

Comemoração do Dia do Idoso
saúde implanta ambulatório para vítimas de violência.

Em comemoração à data a se-
cretaria de saúde promoveu 

uma ação voltada para os usuários 
e familiares do Programa Municipal 
de Atendimento ao Idoso e a implan-
tação do Protocolo de Atendimento 

BaUrU

orLândia
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grinos, gerando vários empregos na 
área de serviços.

to as viagens mais procuradas são 
as que o turista possa fazer com seu 
próprio carro, sentindo-se assim mais 
seguro. (www.scapesp.com.br)

Turismo

O site criado a pouco 
mais de dois me-

ses, traz informações sobre 
turismo no estado de são 
paulo, com abas específicas 
para viagens para praia, montanha, 
gastronomia, entre outros.  A inten-
ção é divulgar o que são paulo ofere-
ce, considerando que nesse momen-

Cicotrilha ecológica
Ilhabela planeja criação de ciclotrilha ecológica.

Ilhabela pode ter em breve um novo atrativo turístico. O projeto em 
questão, já discutido em uma reunião do COMTUR - Conselho 

Municipal de Turismo de Ilhabela, prevê a concepção de uma ciclotri-
lha, para ciclistas e pedestres, que vai interligar as principais trilhas já 
existentes na ilha em um percurso único de 51 km do Jabaquara até a 
ponta da sepituba.  

iLhaBELa

Programação 
virtual
Programação especial 
evita agolmerações no 
dia de nossa senhora de 
Aparecida

As celebrações da Festa da Pa-
droeira do Brasil foram dife-

rentes em 2020 por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Para evitar 
aglomerações, a tv aparecida pre-
parou uma ampla programação am-
pla para as celebrações do Dia de 
nossa senhora aparecida. os fieis 
puderam participar de forma virtual 
e através das transmissões pela Rede 
Aparecida de Comunicação, bem 
como Facebook e YouTube.  

Reaberto o Calendário de shows
são vicente reabre o calendário de show na baixada 
santista.

São ViCEntE

aParECida

será o primeiro show da baixada santista pós período de confina-
mento devido a pandemia. seguindo todos os protocolos exigi-

dos, o show acontecerá no fim de semana do feriado de 12 de outubro, 
com a apresentação do grupo de pagode sorriso maroto, em uma casa 
noturna da cidade. 

aViação

Gol testa robô
Empresa testa atendimen-
to no Aeroporto de Gua-
rulhos.

A companhia está testando o 
dispositivo que irá esclarecer 

dúvidas dos clientes a respeito de 
reservas, voos e outras específicas 
sobre o aeroporto. O novo robô, que 
funciona sem que seja preciso tocar 
na tela, também disponibiliza com-
partilhamento de tela para escanear 
QR Code após o check-in. A ideia 
do projeto, que ainda está em fase 
de prova de conceito, é flexibilizar o 
atendimento nos aeroportos, trazen-
do mais segurança.

scapesp promove viagens e passeios 
no estado de são paulo
Dicas de viagens e 
de escapadas.

São PaULo

sarutaiá - novo caminho das Águas  
É mais um atrativo 
turístico da cidade.

Com foco no turismo 
religioso, a cidade 

passa a fazer parte do “Ca-
minho das Águas”, que 
passa também pelo muni-
cípio de Fartura, que tem 
como destino a Abadia 
nossa senhora da santa 
cruz em itaporanga. com isso saru-
taia será um ponto de apoio aos pere-

SarUtaiá
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A Concessionária Rumo iniciou recentemente uma obra de veda-
ção da faixa de domínio na ferrovia que corta a área urbana de 

mirassol, para maior segurança da população. serão construídas sete 
passagens em nível, mais apropriadas para pedestres, ciclistas e moto-
ciclistas e proteção nas laterais feita com uma ferragem reaproveitada 
da própria linha de trem.

Cursos online

Uma plataforma de cursos 
online será colocada à dis-

posição da comunidade para aulas 
gratuitas. Os cursos oferecidos serão 
de educação financeira, marketing 
pessoal, time de empregos e de lín-
gua portuguesa e matemática. 

Câmara aprova doação de terreno

investimento de r$ 6 milhões

No local vai ser construída uma Delegacia da Receita 
Federal.

Para vedar e instalar sinalização automatizada na 
ferrovia.

PrESidEntE PrUdEntE

miraSSoL

CaraGUatatUBa rio CLaro

Na área de 35.583,02 metros quadrados, localizada às margens da Ro-
dovia Júlio budiski (sp-501), próxima ao aeroporto estadual ade-

mar de Barros, será construída a sede da Delegacia da Receita Federal, que 
atuará em toda região.

Melhor IDEB
Caraguatatuba supera meta 
e tem o melhor Ideb da his-
tória do Litoral Norte.

Com índice de 6,7 no Ensino 
Fundamental I e no Ensino 

Fundamental II a 5,7, com o maior 
destaque na região litorânea e vem 
numa crescente constante nos ín-
dices gerais. O resultado obtido se 
deve ao plano pedagógico praticado 
no município, que alcançou o me-
lhor desempenho das cidades do Li-
toral Norte.

PAT Rio Claro lança pla-
taforma de cursos online.

Centro de Convenções de Birigui
Traz novas perspectivas de desenvolvimento.

BiriGUi

No local, os mora-
dores têm acesso 

a tanques de alvenaria e 
máquinas elétricas aos 
finais de semana.  en-
quanto lavam a roupa, 
podem tomar banho nas 
cabines móveis. Os ani-
mais de estimação dos 
moradores, também são 
cuidados e recebem tosa 
e banho.

Lavanderia comunitária
Lavanderia comunitária para atender moradores de rua.

São joSé do rio PrEto

O projeto do Cen-
tro de Conven-

ções está em fase final 
de construção com pre-
visão de entrega já para 
o mês de novembro 
2020 terá 4,5 mil metros 
de espaço com estru-
tura para realização de 
eventos múltiplos. será 
um dos maiores espaços 
coberto para eventos da 
região.

complementando as vantagens de se 
procurar Cunha como destino turístico. 
Os atrativos naturais, rios, cachoeiras, 
montanhas (que renderam o codinome 
de Mar de Morros para a nossa região) 
e o rico meio ambiente também muito 
contribuem para a consolidação do turis-
mo”, diz Rolien Guarda Garcia, Prefeito 
da Estância Climática de Cunha.

Redescobrindo

O Interior
CUnha

Outubro de 2020 | Ano 22 PÁG 23

Cunha, história, gastronomia, cultura, natureza
a história do município, somada ao charme da cidade, faz de cunha um destino especial no estado de são paulo.

Já por volta do ano 1000, a região 
foi invadida por povos tupis proce-

dentes da Amazônia, que expulsaram os 
antigos habitantes tapuias para o interior 
do continente. no séc xvi, chegaram à 
região os primeiros europeus e no século 
seguinte a região passou a ser conhecida 
como conhecida como “boca do ser-
tão”, por ser um ponto onde se subia a 
serra em direção às Minas Gerais. Em 
1730, viajantes se fixaram na região e 
fundaram o povoado do Facão.

Nos anos de 1800 a cidade teve desta-
que internacional pela vitinicultura, que 
hoje tem início o resgate desse período, 
com o plantio das uvas Isabela e Mos-
catel e uma pequena produção de vinho 
de mesa.

A cerâmica cunhense é hoje conhe-
cida em todo mundo. A arte teve início 
pelas mãos de ceramistas japonês, por-
tugueses e mineiros, nos anos setenta, 
criando inúmeros discípulos. Quem 
visita a cidade pode conhecer os vários 
ateliês e a forma com que são feitas. 

Um dos maiores atrativos de Cunha 
é o Lavandário. Um imenso campo co-
berto por diversas espécies de lavandas, 
parecido com aqueles já muito famo-
sos da região de Provence, na França, 
que forma um verdadeiro mar roxo de 
charme, romantismo e fragrância incon-
fundível, que fica florido o ano inteiro. 
É possível comprar produtos derivados 
da lavanda e receitas produzidas com a 
planta, como sorvetes. 

A Pedra da Marcela, com 1.840 me-

tros de altura, é um ponto obrigatório de 
visitação. Com vista em 360º, que se es-
tende desde a Ilha Grande e as baías de 
angra dos reis até paraty. 

O Mercado Municipal é outro ponto 
de parada, fica em um dos mais antigos 
prédios da cidade, inaugurado em 1913 
sobre as ruínas de uma capela. Delícias 
típicas da cidade e produtos como pães, 
frutas e verduras, doces, mel, pinhão, 
bebidas e queijos artesanais, ferramen-
tas rurais, calçados de couro, se encontra 
por lá, inclusive o pinhão e seus deriva-
dos, já que a cidade é a maior produto-
ra de pinhão do estado de são paulo. 

Cunha também leva o título da cidade 
com maior frota de fuscas do Brasil.

Quatorze rios cortam o município, 
nove cachoeiras atraem turistas com 
destaque para a Cachoeira do Pimenta.  
a estrada entre cunha e paraty, com 48 
Km é considerada uma das mais bonitas 
do país, com paisagens deslumbrantes, 
cortando o parque estadual da serra do 
Mar.

“Temos evoluído no sentido de criar 
condições, cada vez maiores, para que 
empreendedores do turismo se instalem 
aqui. Assim, contamos com grande nú-
mero de ótimas pousadas e restaurantes, 

Patrícia de Campos
Formada em comunicação social pela 
FAAP é pós-graduada em Marketing pela 
espm, com capacitação de empreendedo-
rismo pela unesco, é ceo da Gentileza 
Relações Públicas e Representações e da 
Gentileza Receptivo Turístico.
patricia@gentilezarp.com

Foto 1 - (em cima) vista da 
Pedra da Marcela; Foto 2 - 
Lavandário; Foto 3 - Cerâmica; 
Foto 4 - Prefeito Rolien Guarda 
Garcia; Foto 5 - Cachoeira do 
Pimenta; Foto 6 - Parque Es-
tadual da serra do mar; e Foto 
7 - Pinhão.



São Paulo
é campeão
no IDEB
e líder
no ensino
do país.
Os dados do IDEB - Índice de

Desenvolvimento da Educação 

Básica (2019), mostram que

o estado de São Paulo cresceu nas 

três etapas da educação básica.

VOLTA ÀS AULAS SEGURA:

ENSINO MÉDIO     INICIADA

ENSINO FUNDAMENTAL     PREVISTA PARA 03/11


