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Um olhar para o futuro dos municípios.

No Dia Mundial da Água 
(22/03), o acesso a ela é ce-
lebrado. Instituido  em 1992 
pela ONU e protagonista de 
um dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS 
6), o direito à água segue 
sendo negado a milhões de 
pessoas no mundo todo. No 
Brasil, 6,1 milhões das casas 
brasileiras não contam com 
abastecimento diário de água. 
São 18,4 milhões de brasilei-
ros sem poder lavar as mãos 
e se higienizar todos os dias. 
Situação que é agravada pela 
segunda e, mais forte, onda 
da pandemia do Coronavírus, 
diz Socorro Leite, diretora 
executiva da Habitat para a 
Humanidade Brasil.

Em São Paulo, graças à 
Sabesp, considerada uma das 
maiores empresas de sanea-
mento do mundo, o quadro é 
diferente. Mais da metade dos 
municípios paulistas recebem 
água da empresa. É um ser-
viço, segundo especialistas, 
comparáveis a países do pri-
meiro mundo. Sobe sua im-
portância para o Brasil, pois   
até 2030, o consumo de água 
terá um aumento de 24%. “Se 
as demandas são urgentes, a 
Sabesp está pronta” diz o pre-
feito Jesus Chedid, um dos 
mais experientes administra-
dores paulistas.

Dia Mundial da Água

Em Bragança 
Paulista, a 

Sabesp cumpre 
bem o seu papel 

e já é patrimônio 
do município’ 

Desde abril 
de 1979, o 

crescimento tem 
sido constante’

Novo Rio Pinheiros, 
ambicioso e arrojado projeto 
é comemorado no Dia 
Mundial da Água. A Usina 
São Paulo, com ágio de 
1900% vai transformar 
o local em super áreas de 
convivência. PÁG.  12

Rio Pinheiros: ousado 
projeto cartão de 
visitas de São Paulo

A aproximação com as 
pessoas será uma marca 
na Assembleia Legislativa 
segundo o presidente 
Carlão Pignatari. Serão 
reforçados os canais de 
transparência. PÁG.  04

 Povo mais perto 
do legislativo, 
compromisso do 
novo presidente

Ministro Augusto Nardes, 
há 16 anos no Tribunal de 
Contas da União. Deixa 
sua marca com o “Guia da 
Boa Governança”. E 
recebeu homenagem na 
Presidência da República 
por isso. PÁG.  06

Guia da boa 
governança ajuda 
para os municipios

No Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi 
tem caminhado por uma 
politica de diálogo com 
deputados e nos municípios. 
Participação marcante 
na aprovação do ICMS 
AMBIENTAL. PÁG.  03

Aprovação do ICMS 
ambiental une 
economia com 
meio ambiente

Como não só de água vi-
vem as pessoas, nossa empre-
sa, que fornece consultoria em 
diversos países, em cidades 
onde tem sua marca, cami-
nhou pela solidariedade.  Em 
um ano, mais de 16 mil lava-
gens em espaços públicos de 
grande circulação em 304 mu-
nicípios: 640 lavatórios insta-
lados. Foram doadas cerca de 
7mil caixas d’água a famílias 
sem recursos para a compra 
de reservatório. As dívidas, 
nas severas restrições, podem 
ser renegociadas e não haverá 
negativação por débitos.

Marco Vinholi

Augusto Nardes

Carlão Pignatari

Marcos Penido
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PÁG 3

A Lei 
oferece 

instrumentos 
para o 

cumprimento 
objetivo da 

política 
ambiental’

São Paulo, a cidade mais populosa do 
país, cresceu entre 2001 e 2021, mais 
de 20% na população, segundo dados 
do Seade. O nosso Estado é referencia 
no agro negócio. Produz 1/3 do PIB e 
cresceu 0,4% em 2020, enquanto o Bra-
sil perdeu 4,0 %.

Págs. 8 e 9

São Paulo - Capital
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Ciclo de Debates
O TCE procura sempre executar da 
melhor forma possível sua missão de 
orientar gestores públicos municipais, 
segundo Alexandre Carsola. Além do 
Ciclo de Debates, a Corte tem uma linha 
especial de canais.

• TRIBUNAL DE CONTAS •

• EDITORIAL •

Conquistas ao longo do tempo
Charles Fourier, o teórico do 

socialismo utópico em seu 
livro “Teoria dos Quatros 

Movimentos”, defende que” o avan-
ço na conquista de liberdade para as 
mulheres é um pré-requisito para o 
progresso de toda a sociedade”.

Afirmação que aconteceu por 
volta dos anos 1800 é hoje uma re-
alidade incontestável, percebe-se,  
que por trás de cada conquista na 
sociedade, sempre temos um grupo 
de mulheres agindo.

A comemoração do Dia Inter-
nacional da Mulher, (08/03) é uma 
sempre uma oportunidade para lem-
brar-nos  que as conquistas do gê-
nero são marcadas pelas lágrimas, 
pelo suor e, às vezes, com sangue.

Essas conquistas registram 
momentos importantes. Em 1879, 
a mulher ganhou o direito de cur-
sar faculdade no Brasil. Em 1917, 
90 mil operárias participaram do 
protesto “Pão  e Paz”, na Rússia. 
Em 1932, no Brasil, a Constitui-

ção Federal permitiu o voto da 
mulher. Em 1945, a “Carta das 
Nações Unidas” reconheceu a 
igualdade dos gêneros.

Essas conquistas foram marcan-
tes, correndo  espontaneamente em 
todos os países . Ainda assim, a pro-
jeção do Fórum Econômico Mun-
dial em 2018 reconheceu que será 
preciso, na área do trabalho,  mais 
dois séculos para a igualdade.

Silvia Melo
Presidente Executiva da Uvesp

Marco Vinholi • Secretário de Desenvol-
vimento Regional foi fundamental na 
aprovação da Lei. Os reflexos na politica 
de proteção ambiental serão avaliadas 
gradualmente.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

O avanço na conquista da liberdade para 
as mulheres é um pré-requisito para o 
progresso de toda a sociedade, comenta 
Silvia Melo, em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher.
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Palestras para gestores
“O despertar das empresas e o fortaleci-
mento da econômica local assim como 
dinamizar as vocações regionais devem 
ser prioridade na gestão pública munici-
pal”, diz o vice-presidente executivo do 
INVEST, Torquato Jardim.

• INVESTSP •

buições importantes para a solução 
dos problemas em seus países, como 
na pandemia que assola o mundo.

E não é pela cultura ou por edu-
cação escolar. Está na formação da 
mulher, sempre pronta para a luta e 
para travar o bom combate.

Joana d’Arc, camponesa que 
com 19 anos liderou tropas fran-
cesas durante a guerra dos “Cem 
Anos”, conflito dinástico entre 
França e Inglaterra de 1337 a 
1453. Não foi treinada, liderou 
pela sua formação  espiritual.

Angela Merkel, com 67 anos, 
nasceu em Hamburgo, na Ale-
manha, cursou Física e Química. 
Diferentemente de Joana d’Arc 
estudou desde e adolescente e 
juntou a cultura à genética de 
mulher ativa e empreendedora. É 
considerada a “Mulher mais Po-
derosa do Mundo.

Por isso importante convocar 
as mulheres a não só comemorar o 
seu dia. Fazer dele o direito de co-

memorar todos os dias, como mãe, 
profissional liberal, dona de casa e, 
principalmente, na vida pública.

de ações voltadas ao desenvolvi-
mento sustentável. Em dez anos, 
serão transferidos mais de R$ 5 
bilhões, alcançando principal-
mente cidades menos desenvolvi-
das do estado, como a região do 
Vale do Ribeira, onde o Governo 
mantém o programa Vale do Fu-
turo, com um conjunto de ações 
socioambientais para ampliar a 
qualidade de vida da população.

“É uma forma de incentivar as 
prefeituras do estado a investirem 
em ações voltadas ao desenvolvi-
mento sustentável. Vamos melhorar 
os índices ambientais por mérito e 
desempenho, é o primeiro ICMS 
ambiental por desempenho do Bra-
sil. O projeto é inovador e será re-
ferência mundial no tema”, afirmou 
o Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi.

Para as parcelas destinadas à bio-
diversidade e ao meio ambiente foi 
proposta a adição de 1%, totalizan-
do 2% das transferências voltadas 
especificamente a ações e aspectos 
ecológicos presentes nos municí-
pios, divididos em duas frentes: a 
preservação (1%), sendo metade 
para áreas protegidas e a outra parte 
para municípios com reservatórios 
destinados à geração de energia e 
ao abastecimento de água; e desem-
penho ambiental (1%), dividido em 
metade para gestão de resíduos só-
lidos e metade para conservação e 
restauração da biodiversidade.

“Esta é uma proposta inovadora 
e que vai ao encontro das melhores 
práticas ambientais. O inventário 
florestal deste ano mostrou que São 
Paulo recuperou quase 5% de sua 
vegetação nativa. Com esta inicia-
tiva queremos dar ferramentas e re-
cursos aos municípios para que con-
tinuem cuidando do meio ambiente 

e fomentando ações de proteção e 
restauração ecológica”, explicou o 
secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido.

O tópico de preservação, no bojo 
da questão das áreas protegidas, 
possui categorias e pesos para ava-
liação: estações ecológicas (1,0); 
reservas biológicas (1,0); parques 
estaduais (0,9); monumento natu-
ral (0,5); refúgio de vida silvestre 
(0,5); área de proteção ambiental 
(0,1); área de relevante interesse 
ecológico (0,1); floresta estadual 
(0,2); reservas de desenvolvimento 
sustentável (0,3); reservas extrati-
vistas (0,3); reserva de fauna (0,1) 
e reserva particular do patrimônio 
natural (0,1).

A questão hídrica envolve a 
transferência proporcional às áreas 
inundadas presentes nos municí-
pios, destinadas à geração de ener-
gia ou ao abastecimento de água 
para uso humano, com interesse 
regional. Já no repasse por desem-
penho ambiental, as prefeituras re-
ceberão valores de acordo com os 
resultados apresentados.

Na vertente de gestão de resí-
duos sólidos, o valor será defini-
do com base em cálculo que prevê 
destinação de 52% em parcela fixa, 
para municípios com Planos de 
Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos, e 48% em parcela variável, 
sendo até 30% em função do índice 
de qualidade de aterros de resíduos 
(IQR da CETESB).

Sobre a conservação e restaura-
ção da biodiversidade, a lei apre-
senta metas a serem cumpridas, 
entre elas a presença no município 
de 30% ou mais de vegetação nati-
va fora de Unidade de Conservação 

de Proteção integral; a existência de 
vegetação nativa dentro da Área de 
Proteção Ambiental fora de Unida-
de de Conservação de Proteção In-
tegral; a presença de estrutura para 
gestão ambiental e de conselho mu-
nicipal; a existência de programa 
municipal de incentivo à conserva-
ção e restauração de vegetação na-
tiva. Finalmente, a existência de lei 
municipal que possibilite pagamen-
to aos proprietários rural.

O uso não predatório da na-
tureza e do meio ambiente 
foi a proposta do gover-

nador João Dória ao sancionar no 
dia 11 ultimo a lei que visa pro-
mover  o desenvolvimento susten-
tável por meio da reorientação dos 
valores de repasses do ICMS aos 
municípios paulistas.

O projeto de lei recebeu contri-
buições legislativas e foi aprovado 
no dia 2 de março. “O papel do se-
cretário Marco Vinholi foi funda-
mental no trato com os deputados 
para essa aprovação”, comentou o 
ex-presidente da Assembleia, Cauê 
Macris, hoje Secretario Chefe da 
Casa Civil do Estado.

• MUNICIPALISMO •

A importância do ICMS Ambiental
Economia e ecologia não se contradizem, mas condicionam-se reciprocamente. Lei aprovada limita 
praticamente o potencial de danos e assegura cidades ecológicas para as futuras gerações.

• AVALIAÇÕES •

A mulher 
tem em sua 

genética, 
forte 

tendência 
para a luta’

Atualmente, no mundo todo, as 
elites femininas  estão desafiadas a 
atuar no sentido de prestar contri-

 “ICMS Ambiental, um cami-
nho onde todos ganham, o muni-
cípio, os brasileiros, o Estado de 
São Paulo e, sobretudo, a vida. É 
um projeto onde o meio ambiente 
se associa a existência e a vida. 
Ambos se ajudam: o ser humano 
e o meio ambiente”, disse o Go-
vernador João Doria.

A lei deve transferir montan-
te superior a R$ 500 milhões por 
ano para as prefeituras. Este va-
lor será destinado ao incentivo da 
preservação ambiental e à adoção 

“Sem dúvida essa Lei deve pro-
mover um grau maior de justiça so-
cial, evidenciar uma orientação para 
o futuro, fomentar os investimentos, 
tornar as localizações mais atraen-
tes para empresas e gerar empre-
gos”, diz o presidente do Conselho 
da Uvesp, Sebastião Misiara.



Os cargos de 1° e 2° secre-
tários serão ocupados, res-
pectivamente, por Luiz Fer-

nando, que conquistou 60 votos, e 
Rogério Nogueira, com 65 votos. 
A eleição aconteceu durante sessão 
virtual no dia 15.

“O alicerce deixado pelas ges-
tões do nobre deputado Cauê Ma-
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cris permitirá iniciar meu trabalho 
de olho no futuro, buscando agora 
outras conquistas e avanços para 
nossa história”, afirmou o eleito. 
Cauê Macris deixa a Assembleia e 
passa para a Secretaria da Casa Ci-
vil do Governo Estadual.

Respeito ao dinheiro público, às 
agendas da sustentabilidade e ao 

Carlão presidente da Assembleia: 
Homenagem ao municipalismo paulista
Eleito com 65 votos, o deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Alesp e será responsável por 
conduzir o Parlamento paulista no próximo biênio (2021-2023).

• ALESP •

meio ambiente junto ao corte de 
desperdícios irão nortear o trabalho 
da nova gestão, segundo o presi-
dente eleito. Pignatari disse que sua 
missão é “transformar o maior Par-
lamento da América Latina também 
no melhor” e que trabalhará como 
o presidente de todos. Ao discorrer 
sobre a harmonia entre os poderes, 
prometeu fortalecer o trabalho e a 
liderança da Alesp. Também falou 
sobre a necessidade de união da po-
pulação nesse momento e garantiu 
que irá interagir cada vez mais com 
o cidadão através da “abertura cons-
tante de canais de transparência”.

Por fim, o presidente ressaltou o 
desejo de acoplar proposições exis-
tentes na Alesp para permitir a aqui-
sição de vacinas pelo Executivo: 
“Que a gente consiga transformar 
esses projetos em um só, da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, para 
que possamos, muito rapidamente, 
imunizar o maior número de paulis-
tas e brasileiros”.

Além dos imunizantes, Carlão 
Pignatari pediu que os parlamen-
tares priorizem, no próximo Co-
légio de Líderes, o Projeto de Lei 
124/2021 para que o Executivo ofe-
reça um auxílio de R$ 450 ao cida-
dão paulista desempregado.

A disputa pela presidência da 
Casa contou com mais três can-
didatos além de Pignatari. O de-
putado Major Mecca (PSL) teve 
16 votos e ficou em segundo lu-
gar, seguido por Sergio Victor 
(NOVO), com cinco votos, e Car-
los Giannazi (PSOL), que recebeu 
o apoio de quatro parlamentares.

Na ocasião, os parlamentares 
também elegeram Léo Oliveira e 
Bruno Ganem como 3º e 4° secre-
tários; Wellington Moura 1º vice-
-presidente; André do Prado 2º vi-
ce-presidente e Professor Kenny 3º 
vice-presidente. O 4º vice-presiden-
te da Alesp no biênio será o deputa-
do Caio França.

Carlão Pignatari, 61, é empresá-
rio, nasceu em Votuporanga, cidade 
do interior de São Paulo, onde foi 
prefeito por oito anos. Atualmente 
exerce seu terceiro mandato como 
deputado estadual e, nos últimos 
dois anos, ocupou o cargo de Líder 
do Governo na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo.

Em seu segundo mandato de pre-
feito em Votuporanga foi reeleito 
com mais de 80% dos votos, graças 
a uma administração bem sucedida.

Com forte espírito empreen-
dedor e de liderança, é filiado ao 
PSDB (Partido da Social Demo-
cracia Brasileira) desde 1992. Em 
1994, foi coordenador regional da 
campanha de Mario Covas para o 
Governo do Estado de São Paulo. 
Em 2000, foi eleito prefeito de sua 
cidade natal. Para o segundo man-
dato na prefeitura, foi reeleito em 
2004 com mais de 80% dos votos 
válidos. Motivado pela vontade de 

Da Redação
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Paula Lemos• Prefeita de Barretos, vai colocar suas equipes para participar.

de MPMEs, sendo o Estado de São 
Paulo líder com 29% do total das 
exportações de MPMEs do país. 

A InvestSP - Agência Paulista de 
Promoção de Investimentos e Com-
petitividade lidera o SP Export – 
Programa Paulista de Apoio às Ex-
portações, que visa contribuir para o 
aumento das exportações paulistas, 
tanto em volume quanto em valor 
agregado, por meio da capacitação e 
da inserção de novas empresas pau-
listas no esforço exportador, além 
da redução dos entraves às exporta-
ções. Para isso a área de Promoção 
de Exportações da InvestSP organi-
za eventos de sensibilização como o 
Seminário SP Export e Poupatempo 
do Exportador, que já está em sua 
8ª edição, facilita o contato das em-
presas com instituições protagonis-
tas no comércio exterior brasileiro, 
e executa programas de capacitação 
à exportação. 

Desde 2020 em conjunto com 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, a InvestSP tem desen-
volvido o Exporta SP. O programa 
capacita micro, pequenas e médias 
empresas paulistas, de diversos se-
tores de atividades e de todas as re-
giões do Estado, a se tornarem aptas 

a iniciar ou aumentar a exportação 
de seus produtos ou serviços. A In-
vestSP, cumprindo seu papel, ofere-
ce incentivos internacionais e ser-
viços de apoio às exportações aos 
gestores municipais. 

A terceira palestra do “Ciclo de 
Palestra para Gestores Municipais” 
abordará o tema “Como Estimular a 
Exportação” e será realizada no dia 
13 de abril, terça feira das 14h00 às 
17h. No encontro especialistas da 
InvestSP e convidados, abordarão 
assuntos e ferramentas disponíveis 
para que os gestores municipais 
possam desempenhar esse papel 
desafiador de estimular o desenvol-
vimento da cultura exportadora nas 
empresas, e proporcionar ao empre-
endedorismo do município novas 
oportunidades de negócio. 

O encontro será realizado em pla-
taforma online de videoconferência, 
a participação é gratuita e aberta aos 
gestores dos 645 municípios paulis-
tas. Os interessados devem acessar 
o link para fazer sua inscrição.

Este ano serão realizados mais 
quatro encontros, um a cada bimes-
tre com seguintes temas: o impacto 
das energias renováveis, estratégia 
de sucesso para o turismo, o poten-
cial da inovação e as oportunidades 
geradas pela nova lei de saneamento. 

O ex-ministro Torquato Jardim, 
vice-presidente executivo do IN-
VESTSP tem recebido manifes-
tações de vários municípios, pela 
importância que dos temas tratados. 
Uma delas foi da prefeita de Barre-
tos, primeiro mandato, Paula Lemos 
que coloca toda a sua equipe nos 
setores abordados para participar 
dos cursos. “Sabemos que o Invest 
representa muito para o desenvol-
vimento dos municípios, tanto em 
orientação quanto em encaminha-
mento de empresas”. Estamos sem-
pre atentos, diz Paula Lemos.T odos com vasta experiência 

em promoção de exporta-
ções, missões internacionais, 

capacitação de empresa para expor-
tação e as tendências e informações 
atuais e relevantes sobre as exporta-
ções paulistas, apresentando ferra-
mentas que podem ajudar o gestor 
a identificar potencial exportador e 
a desenvolver as oportunidades em-
presariais em seu município.

O despertar das empresas, o for-
talecimento da economia local e a 
dinamização das vocações regio-
nais devem sempre estar entre as 
prioridades de um gestor municipal, 
isso requer um trabalho comprome-
tido com o desenvolvimento susten-
tável e que proporcione um ganho 
de competitividade. 

Ajudar a desenvolver a cultura 
exportadora nas empresas locais é 
uma das possibilidades que o gestor 
pode utilizar para apoiar a impulsio-
nar essas características em seu mu-
nicípio, o que pode estar mais fácil e 
viável do que se imagina. A presença 
de empresas com atividade exporta-
dora beneficia o município como um 
todo, pois promove a geração e a ma-
nutenção de emprego e renda, ganho 
de competitividade, aumento na qua-
lificação dos processos produtivos e 
de recursos humanos, o que propor-
ciona ao município uma imagem de 
qualidade de produção no mercado 
interno e externo.   

Dados apresentados pelo site 
ComexStat mostram que as expor-
tações o Estado de São Paulo no ano 
de 2020 corresponderam a 20,4%do 
total de exportações brasileiras, e 
últimos dados do Sebrae (2019) 
mostram que mais de 40% das em-
presas exportadoras brasileiras são 

• ORIENTAÇÃO •

Ciclo de Palestras para Gestores Municipais
Terceiro curso do “Ciclo de Palestras para Gestores Municipais” - Como Identificar e estimular exportações 
em seu município acontece em abril e traz especialistas da InvestSP e convidados...

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• MANIFESTAÇÃO  •

Orientação e 
encaminha-

mentos de 
empresas para 

o desenvolvi-
mento dos 

municípios’
representar o Noroeste Paulista, 
Carlão foi eleito, pela primeira vez, 
deputado estadual em 2010, sendo 
reeleito em 2014 e 2018.

Carlão elogiou o trabalho do Gover-
no para ampliar as regiões no Estado e 
a criação de Regiões Metropolitanas.

Cauê Macris • Assume a Casa Civil.



No último dia 10, foi sancionado o projeto que desburocratiza as regras para a concessão da Certificação 
de Entidades Beneficentes (Cebas).
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• O PARLAMENTAR •

• OUTRAS AÇÕES •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

“Enfrentamos um momento 
muito crítico no país, umas das 
maiores crises de saúde pública da 
sua história. Por isso, há uma gran-

de necessidade de desburocratizar 
o processo de concessão da Cebas. 
Todas as Santas Casas e Entidades 
Filantrópicas estão concentradas 
no atendimento à população que 
contraiu o vírus e não pode encon-

A  nova lei permite que não 
haja interrupção dos obje-
tivos contratualizados com 

o gestor local do Sistema Único de 
Saúde (SUS) garante o pagamento 
pelos valores constantes dos contra-
tos das instituições, sem gerar im-
pacto em seus faturamentos. 

Coordenador da Frente Parla-
mentar das Santas Casas e Hospi-
tais Filantrópicos de Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, 
o deputado Itamar Borges falou so-
bre a aprovação. “Essa é uma luta 
conjunta da Confederação das San-
tas Casas e Hospitais Filantrópicos, 
da Frente das Santas Casas Federal, 
junto com a Frente Parlamentar Es-
tadual que se transformou no Pro-
jeto de Lei de autoria do presidente 
da Frente Federal, Antonio Brito”, 
destaca o deputado Itamar Borges, 
que tem uma luta intensa pela Saúde 
e pelas Santas Casas.

• SAÚDE •

Santas Casas: projeto que desburocratiza 
a renovação da Cebas é sancionado.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

trar dificuldades para manter os 
atendimentos”, disse Itamar.

A nova lei permite que, nos pro-
cessos de concessão e renovação da 
Cebas protocolados até 31 de dezem-
bro de 2021 e com exercício de aná-
lise até 2020, será considerada como 
instrumento congênere declaração 
do gestor local do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que ateste a existência 
de relação de prestação de serviços 
de saúde, conforme definido em ato 
do Ministro de Estado da Saúde.

A medida possibilita também a 
prorrogação dos efeitos da Lei nº 
13.992/2020 até 31/12/2020. O ob-
jetivo foi suspender as metas qua-
litativas e quantitativas contratua-
lizadas com o gestor local do SUS, 
garantido o pagamento pelos valo-
res constantes dos contratos.

• CONTAS PÚBLICAS •

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, no período de 08 a 11 de março deste ano, o 
25º Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal de Fiscalização - CAAPEFIS.

TCE/SP: Capacitando para melhor atender

lização atua de forma desconcentra-
da, na Capital e em 20 unidades re-
gionais. Para tal fim, tendo em vista 
que os auditórios da sede do Tribu-
nal de Contas não comportavam ta-
manho público, foi escolhido o do 
Memorial da América Latina como 
local para realização do evento.

De lá para cá, por questões de 
agenda, outros auditórios da Capi-
tal abrigaram os ciclos, sendo o do 
ano passado realizado no Centro de 
Convenções Rebouças.

Este ano, por conta da pandemia, 
o evento que marca seu Jubileu de 
Prata teve que ser realizado total-
mente online. Embora não tenha 
reunido todos pessoalmente, cum-
priu seu objetivo principal: capaci-
tar a aperfeiçoar seu corpo de servi-
dores da Fiscalização.

No entendimento do Tribunal, 
tendo seus Agentes que atuam na 
área fim devidamente capacita-
dos, a interlocução com os juris-
dicionados é facilitada, permitin-
do que, além de exercer seu papel 
constitucional de fiscalizar, pos-
sam também orientar os servido-

Idealizado para promover o per-
manente aprendizado e aperfeiço-
amento de seus técnicos que atu-

am na área da fiscalização, o evento 
teve sua primeira edição realizada em 
1997, no auditório localizado no 16º 
andar do prédio Sede do Tribunal, na 
Av. Rangel Pestana. O local abrigou 
outras edições até o ano de 2003 e, à 
época, por questões logísticas, era di-
vidido em três turmas.

A partir de 2004, resolveu-se 
reunir todos os servidores em um 
único evento, com o objetivo de 
promover, além da capacitação, um 
momento de congraçamento entre 
eles. Isso porque o pessoal da fisca-

res dos órgãos fiscalizados para a 
melhor execução dos serviços pú-
blicos, o que, ao final, beneficia 
seu usuário maior: a sociedade.

Este ano, por exemplo, foram 
debatidos temas da mais alta re-
levância, como a nova Lei de Li-
citações, que está em vias de ser 
sancionada pelo Presidente da 
República, IEGM, Terceiro Setor, 

Saúde, nova Lei do Fundeb, Previ-
dência, novo marco legal do Sane-
amento Básico, Lei Geral de Prote-
ção de Dados, entre outros.

Importante ressaltar que, além 
desta capacitação, a Escola Paulis-
ta de Contas Públicas promove di-
versos cursos temáticos ao longo do 
ano, visando sempre manter o corpo 
funcional atualizado.

Ademais, vale frisar que a pre-
ocupação de bem orientar o juris-
dicionado também é permanente, 
razão pela qual o Tribunal realiza 
há 24 anos o Ciclo de Debates com 
Agentes Políticos e Dirigentes Mu-
nicipais, oferece vários cursos e, 
desde o ano passado, realiza lives 
sobre os mais variados assuntos.

Dessa forma, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
busca executar da melhor manei-
ra possível sua missão: “Fiscali-
zar e orientar para o bom e trans-
parente uso dos recursos públicos 
em benefício da sociedade.

Alexandre Teixeira Carsola
Diretor do Departamento de Supervisão da 
Fiscalização II, do TCESP, desde 2003.

• CONTAS PÚBLICAS •

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem novamente o deputado Geninho Zuliani como membro.

Geninho novamente na composição da CCJ

o parlamentar é escolhido para inte-
grar a CCJC, neste mandato.

A escolha do parlamentar se 
deve à presteza nos pareceres e a 
fidelidade às convocações. Geninho 
foi diretor da Uvesp e ganhou  visi-
bilidade no projeto de reformulação 
da União de Vereadores do Brasil.

Como Prefeito de Olímpia trans-

O deputado federal Geni-
nho Zuliani, do DEM/SP, 
foi anunciado  dia 10 últi-

mo,  em Brasília,  novamente como 
membro titular da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, umas das mais importantes na 
análise de proposituras na Câmara 
dos Deputados. É a segunda vez que 

formou a cidade em estância turísti-
ca, tornando-a uma das mais conhe-
cidas do Brasil.

No direito comparativo, a Co-
missão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania tem o poder de emen-
dar, através de substitutivos, proje-
tos enviados para análise, além de 
formular a sua própria agenda.

Projetos julgados inconstitucio-
nais  por essa comissão gera o ar-
quivamento definitivo da matéria.

Por isso, comprova-se que 
se trata da mais importante Co-
missão Parlamentar.

O parlamentar também integra-
rá a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços (CEDEICS).

“É uma honra ser nomeado no-
vamente para fazer parte da CCJC, 
reafirmo que minha atuação sempre 
se pautará pelo interesse público e 
desenvolvimento do Brasil”, ressal-
ta o deputado.

Segundo o deputado Geninho Zu-
liani, há respeito total, em sua ação, 
ao Legislativo  pois é ele que, dentro 
das instituições do Estado, tem o pa-

pel de discutir os fins da política de 
governo, os objetivos traçados e se 
os resultados alcançados convém às 
aspirações da sociedade.

A Câmara dos Deputados tem 
hoje 25 comissões temáticas perma-
nentes formadas por deputados, com 
o objetivo de analisarem projetos de 
lei e emendas constitucionais, como 
Agricultura, Direitos Humanos e 
Educação. Paralelamente, existem 
ainda comissões temporária, como 
as CPIs. Pela legislação vigente no 
Brasil, todos os projetos de lei de-
vem debatidos pelas comissões.

Segundo a Câmara, cerca de 80% 
dos projetos de lei sequer precisam 
ir a plenário para votação, se forem 
aprovados pelas comissões podem 
ser encaminhados automaticamente 
para deliberação do Senado.

• A CCJ •Fo
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• CONTAS PÚBLICAS •

O presidente Jair Bolsonaro homenageou em evento com prefeitos, o ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Agusto Nardes.

Pelo Guia de Governança ministro 
recebe homenagem do presidente

secretarias e as denominamos con-
forme suas áreas de atuação. Ações 
durante o período em que foi presi-
dente do TCU.

“Em 2014, nós passamos a ver 
as situações das nossas instituições, 
especialmente as estatais: se tinham 
avaliação de risco e planejamento 
estratégico, se pensavam a médio e 
longo prazo. Isso nos deu uma ca-
pacidade de influenciar a nação bra-
sileira de forma bastante abrangente 
porque hoje nós temos vários indi-
cadores sobre governança de TI, go-
vernança de pessoal, governança de 

A solenidade ocorreu no dia 
23 de fevereiro, quando o 
governo federal disponibi-

lizou aos gestores municipais de 
todo país o guia Agenda Prefeito + 
Brasil O presidente Bolsonaro des-
tacou a amizade entre ele e o mi-
nistro. “Um incansável batalhador 
da causa dos municípios”.

Há 16 anos no Tribunal, Augus-
to Nardes sempre pensou em ações 
para orientar prefeitos e municipais. 
Exemplos citados durante as três 
edições do  Conexidades, nos  quais 
teve ativa participação. 

“Buscamos uma mudança na 
atuação do Tribunal, para sairmos 
do papel de somente penalizar e 
multar, para também atuarmos em 
uma política de prevenção”, relem-
bra o ministro. “Nós mudamos 500 
auditores de posições e passamos 
a fazer um trabalho mais especia-
lizado. Tiramos a numeração das 

aquisições e agora estamos implan-
tando governança financeira”

Onde a boa governança não 
foi implementada até agora, re-
sultou problemas, haja vista a 
situação onde alguns estados e 
municípios, tiveram autonomia 
para a compra de vacinas.

 “O Brasil precisa melhorar sua 
competitividade, entregar resul-
tados na educação, na saúde, na 
infraestrutura, principalmente se 
pensamos em ingressar na OCDE. 
Sem uma boa governança, isso não 
acontece. Boa parte dos recursos 
são desviados por falta de controle e 
monitoramento, que são ferramen-
tas fundamentais da governança.”

“Hoje, acompanhamos 420 ins-
tituições em termos de governança 
de aquisições, governança de TI, 
governança de Pessoal e agora go-
vernança financeira. Então, o Pre-
sidente da República está ciente 

deste trabalho que estamos fazen-
do para implantar a governança 
em todo o Brasil.”

• IMPORTÂNCIA DO GUIA •

Onde não há 
um bom Guia 

de Governança 
existe o perigo 

de desvios’
Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Além deste a
Escola Paulista 

de Contas 
promove 
diversos 

outros cursos 
temáticos’
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Isso mostra que o estado e os 
municípios terão que fazer maiores 
investimentos em hospitais, medi-
camentos, mobilidade e até mesmo 
em construções mais adequadas 
para essa faixa etária, além de ou-
tras ações.

Entre os 364 munícipios que 
compõem o Estado da São Paulo, 
em 281 o número de idosos supera 
os de crianças e jovens, destacando-
se Álvares Florence, (240,3 idosos 
para cada 100 menores de 15 anos) 
e Santana da Ponte Pensa (261,3). 

Cleide Maria Monari Semen-
zato, Coordenadora Seccional de 
São José do rio Preto, relata que 
em  Alvares Florence “a pessoa 
idosa tem prioridade e segue-se as 
diretrizes de promoção do envelhe-
cimento saudável, manutenção da 
capacidade funcional, a assistência 
às necessidades de saúde do idoso, 
apoio ao desenvolvimento de cuida-
dos informais e outros direitos con-
templados no Estatuto do Idoso que 
com os seus vários capítulos con-
templam as mais diferentes áreas e 
que a gestão pública é comprometi-
da com a causa, ou seja, com a saú-
de e qualidade de vida dos idosos, 

Quando São Paulo era ainda uma vila, parte da então Capitania de São Vicente, em 1532, sua população    era a maior do “novo mundo, descoberto pelos portugueses, somando um total de 80 habitantes.

Crescendo em proporção ge-
ométrica, chegando ainda 
quando província, no pe-

ríodo imediato à independência 
do Brasil em 1886, à marca de 
221.394 habitantes.

Em 1996, cem anos depois, São 
Paulo chegou a 34.074 mil habitan-
tes, apresentando uma população 
iniciando o processo de envelheci-
mento em contraponto com a déca-
da de 70 em que a população jovem 
se destacava.

construindo soluções participativas 
capazes de contribuir para alcançar 
os objetivos propostos (promoção 
do envelhecimento saudável) para 
que a população idosa possa se sen-
tir partícipe e respeitada como cida-
dã. Um bom exemplo é a Campanha 
Leão Amigo do Idoso que têm obje-
tivo arrecadar parte do Imposto de 
Renda Devido de Pessoas Físicas e 
Jurídicas, por meio da destinação de 

  São Paulo é o Estado da Federação com  a população que mais cresce no país

sempre importante ressaltar que a 
velhice não pode estar associada à 
doença, até porque nossos idosos 
podem e devem se manter ativos, 
estimulados e aprender coisas no-
vas, praticar exercícios, entre ou-
tras atividades. Os idosos merecem 
atenção especial, atenção essa que 
nossa administração faz questão de 
ter sempre, buscando recursos, en-
volvendo os diversos setores profis-

RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO COM 
O DIREITO. E COM OS 
SEUS DIREITOS.

Direito Civil • Direito Público / Administrativo • Licitações e Contratos • Lei de Responsabilidade Fiscal • Lei de Improbidade Administrativa

Lei de Concessões e Permissões • Parcerias Público-Privadas • Ações Civis Públicas • Revisão de Precatórios • Tribunais de Contas • Poder Executivo

Poder Legislativo • Direito de Família e Sucessões • Direito Comercial e Societário • Direito do Trabalho e Previdenciário • Direito Tributário

Direito Constitucional • Direito Ambiental • Mediação • Arbitragem

Equipe especializada para atendimento às Prefeituras e Câmaras Municipais.

Ferreira Netto Advogados - Rua Pará, 50 – conjuntos 13 e 14 - (11) 2594.8050 – ferreiranetto@ferreiranetto.adv.br - 01243-020 – São Paulo - SP
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Adilson Leite • Prefeito de Álvares Florence.

Caio Matheus • Prefeito de Bertioga.

Vagner Hernandes • Prefeito de Santana da 
Ponte Pensa.

sionais e desenvolvendo programas 
e projetos sociais que atendam as 
necessidades da nossa população de 
“melhor idade”.

Já na contramão dos resultados 
do Seade, três municípios apresen-
tam um número maior de crianças 
e jovens entre sua população. São 
eles Bom Sucesso de Itararé (43,1 
idosos para cada menor de 15 anos), 
Itapevi (43,8) e Bertioga (43,9).

O prefeito reeleito Caio Matheus 
(PSDB), diz que “desde o início do 
primeiro mandato, temos investido 
em políticas públicas para atenção 
integral à infância e juventude de 
Bertioga. A saúde é prioridade ab-
soluta. Entre os avanços está o novo 
Centro Especializado em Saúde da 
Mulher, que atende desde o pré-na-
tal até os primeiros dias de vida do 
recém-nascido, contribuindo para a 
redução dos índices de mortalidade 
infantil. Já na área da educação, en-
tregamos novas creches, ampliando 
o número de vagas, além de inves-
tirmos em tecnologia, através do 
Projeto Aluno na Rede, em parceria 
com a Google for Education. Du-
rante a pandemia garantimos o en-
sino à distância e a alimentação dos 
alunos em casa com a entrega de 
kits de alimentos. Em nossa gestão, 
Bertioga conquistou a sua primeira 
universidade pública, a Univesp, e 
o polo da Universidade Aberta do 
Brasil, em parceria com a Univer-
sidade Federal do ABC. Cerca de 
300 universitários são beneficiados 
com cursos gratuitos de graduação e 
pós-graduação. Inauguramos quatro 

Vilas do Bem, espaços de lazer, cul-
tura, esporte e qualificação profis-
sional; um Centro Cultural; além de 
quadras poliesportivas cobertas e de 
basquete, beneficiando centenas de 
crianças e jovens e entregamos uma 
nova orla no Rio da Praia e diver-
sas praças, com quadras esportivas, 
playgrounds com acessibilidade, 
academias ao ar livre, garantindo 
mais qualidade de vida para todas 
as idades. Investir nos jovens é in-
vestir no futuro. É a base para uma 
sociedade mais justa e com mais 

oportunidades para todos”.
Os números levantados são de 

extrema importância para constru-
ção de políticas públicas dos municí-
pios considerando que os resultados 
demonstram que há oitenta e três 
idosos (acima de 60 anos) para cada 
cem menores de quinze anos, não 
podendo esquecer a necessidade do 
suporte geral para crianças e jovens 
que farão o futuro de nosso Estado.

Álvares Florence

Bertioga

Santana da Ponte Pensa

Patricia de Campos
Jornalista

Segundo o último estudo desen-
volvido pelo Seade (Sistema Esta-
dual de Análise de Dados) sobre a 
população do Estado de São Paulo, 
entre os anos de 2001 e 2021, houve 
um acréscimo de 20% da popula-
ção, em um total de 7,4 milhões de 
pessoas, mantendo o estado como o 
mais populoso do país. 

Há 83
idosos para

cada cem
menores de 

15 anos’

cada contribuinte, e encaminhá-la 
às entidades com projetos sociais 
cadastrados e aprovados no Fundo 
Municipal do Idoso (FMI), além de 
outras tantas ações e equipamentos 
específicos, sempre sob o olhar do 
prefeito, Adilson Leite (DEM)”.

Santana da Ponte Pensa, no no-
roeste do estado, com uma popula-
ção de 1.467 habitantes, comanda-
da pelo prefeito Vagner Hernandes 
(MDB), que diante dos números 
apresentados relata “nossa adminis-
tração deseja que as pessoas idosas 
vivam mais e com qualidade, e é 



Adeus lixões e aterros sanitários. É momento de inovar

casos que é o simples abandono do 
lixo no local! Isso está muito atras 
do que do processo tecnológico per-
mite, hoje o no mundo inteiro você 
tem reaproveitamento, reciclagem, 
a coleta seletiva, isso culmina com 
uma destinação para aproveitamen-
to energético, no mais das vezes. 
E o que deveria ir, portanto, para o 
Aterro, é só o material inerte. Nós 
temos que fazer um esforço nacio-
nal, Governo Federal, Governo Es-
taduais e Municípios, pra caminhar 
rapidamente para essa solução de 
extinguir os aterros, e não ter o ater-
ro como uma solução desejável, ela 
é uma solução tolerável, nós temos 
que caminhar pra acabar com ela”.

Incinerar seria uma boa opção?
 “A destinação do material de-

pois dele ser segregado, reciclado a 
parte que é possível reciclar, utilizar 
a parte com poder gerador de ener-
gia, que é ou a biodigestão para o 
material orgânico ou a queima para 
o material que tem maior poder ca-
lorífico, ambos os casos são poten-
ciais para geração de energia. O que 
precisa ter é um planejamento, téc-
nica, e alguma escala também, não 
é todo município ou todo volume de 
lixo que permite que você faça à uti-
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três anos da promulgação da Cons-
tituição, em um movimento de res-
posta às denúncias de corrupção no 
governo do ex-Presidente Fernando 
Collor. Em sua versão primeira, o 
Projeto de Lei que regulamentou o 
§4º do art. 37 da Carta Magna tra-
tava do tema circunscrevendo a im-
probidade administrativa aos atos 
de “enriquecimento ilícito no exer-
cício de cargo, emprego ou função 
da administração pública” e refor-
çava a noção de que seu conteúdo 
estava ligado à “prática desenfreada 
e impune de atos de corrupção, no 
trato com os dinheiros públicos” – 
conforme se verifica na exposição 
de motivos subscrita pelo então Mi-
nistro da Justiça, Jarbas Passarinho.

O texto aprovado terminou por 
alargar o conceito de improbidade, 
afastando-o de seu paralelo com o 
tipo já conhecido da corrupção ad-
ministrativa no direito penal e intro-
duzindo as modalidades de dano ao 
erário e ofensa aos princípios.

Ocorre que a inclusão de tipos 
demasiadamente abertos de impro-
bidade, como o caso da ofensa aos 
princípios, propiciou uma prolifera-
ção de condenações cujo fundamen-
to tem gerado imensa insegurança 
jurídica, além de coibir a prática ad-
ministrativa proba.

Isto se deve, em parte, por conta 
da ausência de limites nas noções 
de alguns dos princípios – a exem-
plo dos princípios da “lealdade às 
instituições” e “moralidade” – e do 
manejo um tanto arbitrário e pre-
judicial ao ordenamento jurídico e 
à Democracia de concepções mais 
sedimentadas no mundo jurídico 
como o dolo.

O cenário atual indica que o 
uso das ações de improbidade tem 
se afastado dos princípios gerais 
de Direito Sancionador, atribuindo 
sanções severas sem a necessária 
comprovação de culpabilidade do 

• LEGISLAÇÃO •

Cabe ao 
Congresso

e à sociedade 
discutirem e 

assegurarem 
o exercício da 

Democracia’

Hipertrofia da Lei de Improbidade 
administrativa e a sua necessária correição

Para que este sistema funcio-
ne de forma eficiente, é in-
dispensável que seus instru-

mentos sejam utilizados de modo a 
garantir uma racionalidade na apli-
cação das sanções. Isso porque, o 
uso desproporcional e desarrazoado 
dos mecanismos de controle acaba 
por produzir uma reação paralisante 
do agente alvo de controle, o que o 
incapacita para buscar as soluções 
possíveis para os problemas com-
plexos vindos da realidade e que 
devem ser encarados pelo Poder Pú-
blico. Portanto, o equilíbrio deseja-
do na atividade de controle perpassa 
por um correto uso de suas ferra-
mentas, buscando em cada uma sua 
finalidade precípua.

agente e extrapolando, com base na 
citação aleatória de princípios, a de-
vida tipicidade da conduta ilícita.

Malgrado as duras críticas de que 
vem sendo alvo, por alguns setores 
da sociedade, o PL nº 10.887/2018 
não se furta do importante debate 
acerca da atividade sancionatória 
do Estado. O uso mântrico e estru-
turante do termo dolo e sua expres-
sa definição indicam o retorno da 
acepção de improbidade a um sis-
tema sancionatório voltado a coibir 
a intenção desonesta do agente, 
banindo a possibilidade de respon-
sabilização de tipo objetiva. Ape-
sar de parte da jurisprudência já 
afirmar a necessidade do elemento 
subjetivo da conduta, não é inco-
mum a fundamentação de condena-
ções com base no “dolo genérico”, 
figura que acaba por permitir uma 
espécie de burla na correta funda-
mentação acerca da intenção dos 
agentes condenados.

a correção dos atos lesivos aos prin-
cípios administrativos.

Outrossim, ainda que não pre-
sente no texto do projeto até o 
momento, seria profícua a altera-
ção no regime de medidas caute-
lares no âmbito da improbidade, 
impondo-se a necessidade de re-
visão periódica das decisões, nos 
moldes da mudança recente trazi-
da ao Código de Processo Penal. 
Ao nosso ver, a alteração traria 
maior segurança jurídica, evitan-
do-se a permanência de medidas 
que não mais se sustentam diante 
da transformação da realidade ao 
longo do processo.

Cabe agora ao Congresso e à 
sociedade discutirem e assegura-
rem a retomada da racionalidade 
no campo da improbidade, promo-
vendo um reencontro da Lei com 
o seu escopo central, impedindo, 
portanto, que o punitivismo e ma-
niqueísmo irracional asfixiem o 
exercício da Democracia e com-
prometam o alcance da eficiência 
na Administração Pública.

O sistema brasileiro de controle da Administração Pública é formado por uma série de órgãos e esferas 
distintas, todas com o intuito de preservar o patrimônio material e imaterial do Estado.

Pedro Henrique Mazzaro Lopes
Advogado, especialista em Direito Admi-
nistrativo, membro da Comissão de Direitos 
Administrativo da OAB/SP.

Vitor Marques
Advogado, atual Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos e da Justiça de Cotia/SP, 
membro membro da Comissão de Direitos 
Administrativo da OAB/SP, e associado ao 
IDASAN.

Neste contexto, o desenvolvi-
mento da improbidade administra-
tiva entre nós acabou se tornando 
o exemplo preciso da hipertrofia do 
controle, perdendo, portanto, seu 
objetivo central: combater a corrup-
ção na Administração Pública.

Prevista na Constituição Federal 
de 1988 desde o seu nascimento, 
a improbidade aparece como uma 
nova nomenclatura para a corrup-
ção administrativa, nome inicial-
mente dado ao instituto nas várias 
versões do texto constitucional. Sua 
regulamentação surgiu após mais de 

Também cabe realçar a propos-
ta de exclusão da improbidade por 
ofensa aos princípios, apontando que 
a prioridade da alteração é assegurar 
duras penas se restrinjam a fatos de 
igual severidade. Isto, obviamente, 
não significa que os princípios cons-
titucionais estarão desprotegidos no 
sistema de controle brasileiro. As 
Ações Populares e Ações Civis Pú-
blicas são plenamente capazes de 
promover, numa dosagem adequada, 

• CONTAS PÚBLICAS •

Recuperação energética -
um novo caminho para o lixo

Pensar no contexto de responsabi-
lidade ambiental é fundamental 
para gestão federal, visto que o 

Ministério do Meio Ambiente propôs 
em 2019 o programa “Lixão Zero”, 
com o objetivo de eliminar o descarte 
incorreto do lixo no Brasil.

Infelizmente, é comum notar em 
muitos municípios o uso de lixões 
a céu aberto, sendo estes responsá-
veis pela propagação de doenças, 
contaminação dos lençois freáticos 
e aquecimento global, medida com-
pletamente irregular e prejudicial. 
Outro descarte adotado são os ater-
ros sanitários, neste processo os re-
síduos sólidos são despejados para 
decomposição, sendo tecnologica-
mente ultrapassada sua execução. 

Em entrevista ao Poder 360, o 
Ministro Ricardo Salles, segue res-
pondendo algumas dúvidas: 

O Ministério vai lançar o 
programa lixão zero, os lixões 
vão acabar mesmo no Brasil?

“Deveriam! Claro que isso não 
é uma tarefa fácil, nós temos um 
país continental com mais de 5000 
municípios, com problemas inclu-
sive financeiros graves, mas essa 
cultura de enterrar lixo, isso ainda 
numa melhor hipótese, por que há 

lização, quer seja para biodigestão, 
geração de gás, ou a queima (URE) 
que é uma alternativa inclusive am-
plamente utilizada na Europa”.

Verificamos através da POR-
TARIA INTERMINISTERIAL 
Nº 274, DE 30 DE ABRIL DE 
2019, as diretrizes e soluções 
tecnológicas regulamentadas, 
tais como, PIRÓLISE, GASEI-
FICAÇÃO OU PROCESSOS DE 
PLASMA. As técnicas apresenta-
das já existem, e em breve serão 
medidas adotadas para solucionar 
esse grande problema que assola 
os municípios brasileiros.

Bruna Meneghel
jornalista

Lixão

Aterro

Usina de Recuperação Energética



Neste Dia Mundial da Água, em que se celebra a conservação e o desenvolvimento dos recursos hídricos...

Novo Rio Pinheiros:
Águas limpas e gestão transparente

• DIA DA ÁGUA •
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• DIA DA ÁGUA •

A água é vida, saúde, inclusão, 
desenvolvimento social e econômico
O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU para marcar a importância desse recurso natural para a vida no planeta.

rua, para que as pessoas pudessem 
fazer a sua higiene pessoal. Entre 
março e setembro de 2020 suspen-
demos a cobrança da conta de água 
da população cadastrada na tarifa 
social, beneficiando cerca de 2,5 
milhões de pessoas, e entregamos 
quase 7 mil caixas d’água para mo-
radias carentes.

Vemos a água como fator de ci-
dadania e um instrumento de inclu-
são e democratização. Somos todos 
diferentes, de alguma forma, mas 
muitas coisas nos igualam e nos 
unem. E uma dessas coisas é, sem 
dúvida, a água. Afinal, somos to-
dos feitos de cerca de 70% de água 
e não vivemos mais do que alguns 
dias sem ela.

Em um momento de tantas dis-
cussões acirradas, onde 

Todos temos consciência dis-
so quando falamos de forma 
abstrata no elemento água, 

mas nem sempre isso se reflete no 
trato com a coisa em si, no compor-
tamento das pessoas no dia a dia.

Desde o fato de jogar uma garra-
fa plástica no chão até deixar a tor-
neira aberta ao escovar os dentes, 
muita gente mantém hábitos que 
poluem ou desperdiçam água. É 
um problema individual, mas tam-
bém da sociedade, já que por muito 
tempo a água foi tratada como algo 
reles e inesgotável, até que ficasse 
claro para onde esse caminho esta-
va levando a Humanidade.

Já há uma consciência diferente 
sobre esse tema, mas é preciso que 
todos transformem essa ideia em 
ações práticas cotidianas. Como 
bons exemplos, vemos condomí-
nios e residências captando a chuva 
ou reutilizando a água para lava-
gem de áreas comuns e regar jar-
dins. Também há indústrias e esta-
belecimentos comerciais adotando 
sistemas que reduzem a utilização 
da água, e a própria agricultura, a 
maior consumidora, tem investido 
na pesquiA Sabesp tem um intenso 
programa corporativo de redução 
de perdas desde 2009, com obras de 
trocas de tubulações e implantação 
de sistemas de redução da pressão. 
Temos também iniciativas que ofe-
recem soluções para diminuir o con-
sumo em prédios públicos, como o 
PURA, e 

Além disso, fazemos com fre-
quência campanhas de comunica-
ção incentivando o uso racional, o 
que pode até parecer um contras-
senso para uma companhia que 
fornece água. É porque temos uma 
responsabilidade primeira com a 
sociedade de manter a constância 
desse serviço para que a vida das 
pessoas e o setor produtivo mante-
nham suas atividades.

Sabemos que temos muito ain-
da a fazer para atingir a qualida-
de que queremos. As cidades são 
coisas vivas e crescem de forma 
não planejada, o que afeta os ser-
viços urbanos diretamente e de 
forma muito rápida.

Um exemplo claro é como o 
consumo de água na pandemia 
migrou, praticamente de um dia 
para o outro, das áreas centrais e 
comerciais das cidades para as áre-
as residenciais e mais afastadas. O 
tempo todo nossas equipes técni-
cas trabalham para atender novas 
demandas, mudanças de padrão de 
consumo, flutuações trazidas pela 
elevação de temperatura, etc.

Ao mesmo tempo, expandimos 
redes, aumentamos a nossa capta-
ção e capacidade de distribuição, 
enquanto combatemos perdas e fa-
zemos a manutenção do dia a dia. 
Se as redes da Sabesp fossem colo-
cadas em linha reta, seriam de cerca 
de 90 mil quilômetros de tubulações 
de água e quase 60 mil de esgoto, o 

que equivale a aproxima-

são as áreas de habitação informal, 
onde é mais difícil levar a água. 
Isso atinge mais mulheres negras 
e de baixa escolaridade, dificultan-
do seu acesso e o dos seus filhos a 
oportunidades, num ciclo perver-
so de desigualdade de exclusão. O 
novo Marco Legal do Saneamen-
to, aprovado em 2020, traz avan-
ços nesse aspecto, já que antes as 
companhias de saneamento tinham 
muitos entraves legais para atuar 
em áreas informais.

A Sabesp, mesmo antes disso, já 
vinha realizando ações nessas áre-
as e agora podemos ampliar nossos 
esforços. O Programa Água Legal, 
por exemplo, já atende mais de 
meio milhão de pessoas em áreas 
informais na Grande São Paulo 

e estamos levando essas 
ações agora tam-

Benedito Braga
Presidente da Sabesp e presidente honorá-
rio do Conselho Mundial da Água.

execução a implantação do primeiro 
trecho do parque Novo Rio Pinhei-
ros em mais de oito quilômetros de 
margem. O projeto prevê ciclovias, 
espaços para ginástica, de relaxa-
mento, além de novas passarelas 
para pedestres. O Chamamento Pú-
blico para o segundo trecho será pu-
blicado no próximo mês.

O Estado presta contas à 
sociedade sobre os esfor-
ços para despoluição de 

um dos principais rios da capital 
paulista, o Pinheiros.

Num programa ambicioso e inte-
grado, iniciado em 2019, por meio 
de um grande pacote de saneamento 
básico, estamos cumprindo a meta 
de disponibilizar aos paulistas um 
rio sem odor ao longo de seus 25 
quilômetros até 2022. O objetivo 
é reintegrar este importante curso 
d’água à cidade e permitir que a 
população se aproprie de suas mar-
gens para atividades culturais 
e de lazer.

esgotos evitando que os efluentes 
sejam despejados diretamente nos 
córregos que deságuam no rio. O 
projeto prevê mais de 500 mil co-
nexões de esgoto ao redor da Bacia, 
que deve beneficiar mais de três mi-
lhões de pessoas nas regiões de São 
Paulo, Taboão da Serra e Embu das 
Artes. A CETESB é responsável por 
atestar a qualidade da água e vem 
monitorando 22 pontos ao longo do 
rio para avaliação dos resultados. 
O trecho conhecido como Pinhei-
ros Superior, entre a Usina de São 
Paulo e Pedreira, já apresenta uma 

da Água que serão implementadas 
para tratar o esgoto proveniente de 
comunidades informais, onde a Sa-
besp é impedida por lei de realizar 
ligações, diretamente nos córregos.

Paralelamente ao trabalho de 
saneamento básico, ocorre a ma-
nutenção do rio com a limpeza dos 
resíduos sólidos e do desassorea-
mento executado pela EMAE e pelo 
DAEE. Até agora já foram retiradas 
mais de 24 mil toneladas de garra-
fas pet, bicicletas, pneus, plásticos e 
outros objetos que poluem as águas. 
E aqui, vale destacar, a participação 
da população é fundamental para 
evitar este cenário. O lixo deve ser 
descartado de forma correta e os 
materiais plásticos, reciclados.

Marcos Penido
Secretário Estadual de Infraestrutua e Meio 
Ambiente e Coordenador do Projeto de 
Despoluição do Rio Pinheiros

Seguimos
juntos

por um
Rio Pinheiros em 

transformação’

Em relação ao desassoreamento, 
retirada de sedimentos do fundo 

do rio e aumento da va-
zão, já foram 

Todas estas medidas somam 
investimentos da ordem de R$3.5 
bilhões entre recursos públicos e 
privados. No entanto, somente a in-
tegração entre o governo e a socie-
dade poderá mudar a 

removidos 247.685 m3, o que equi-
vale a mais de 15 mil caminhões 
basculantes somente em 2020. Os 
trabalhos seguem em andamento.

Com essas ações - sem esgoto e 
sem lixo – iniciamos as medidas de 
revitalização. Com ágio de 1.900% 
realizamos a concessão da nova 
Usina São Paulo que até 2022 pro-
piciará áreas de lazer como cafés, 
restaurantes e lojas, com potencial 
para se transformar em um novo 
cartão postal da cidade. Já a ciclovia 
foi totalmente reformada em uma 
parceria com a iniciativa privada e 
o número de frequentadores em seis 
meses triplicou:  de 30 para 80 mil 
pessoas por mês.  Por fim, está em 

realidade do 
nosso rio Pinheiros. Neste senti-
do, os contratos preveem ações de 
conscientização ambiental e ações 
sociais em comunidades, escolas, 
cooperativas, entre outros.

Nesta data tão importante para 
o meio ambiente, a gestão João 
Doria apresenta os resultados des-
te projeto que, com o apoio da 
população, pode mudar a história 
deste rio tão importante para a ci-
dade de São Paulo e para nós pau-
listanos. Seguimos juntos por um 
Pinheiros em transformação.

E para que este cenário se torne 
realidade, por meio da Sabesp, já 
conectamos mais de 230 mil imó-
veis ao sistema de tratamento de 

melhora progressiva. 
A Agência Ambiental tam-
bém está licenciando cinco Uni-
dades de Recuperação da Qualidade 

diversas ações de educação so-
cioambiental ensinando crianças e 
adultos a adotarem novos hábitos.

damente qua-
tro voltas no planeta.

Um ponto especial de atenção 

bém ao Litoral. Devemos atingir 
850 mil pessoas até 2023.

Vale lembrar que não é algo 
simples, já que o abastecimento de 
água está vinculado diretamente a 
questões como a estrutura de urba-
nização e a habitação. Mas é possí-
vel, com a união de esforços da so-
ciedade, envolvendo os vários entes 
federativos, empresas e terceiro se-
tor, melhorar essas condições e le-
var água a todos.

Em outra frente, durante a pan-
demia, instalamos mais de 600 pias 
comunitárias em locais estratégicos, 
principalmente em áreas informais 
ou frequentadas por moradores de 

qualquer tema de debate 
parece levar a polarizações em dis-
tâncias instransponíveis, seria bom 
nos lembrarmos todos disso. Somos 
basicamente água e, como ela, de-
veríamos aprender a lidar melhor 
com as nossas divergências. Porque 
todas as águas se juntam nos fun-
dos de vale, viram rios e caminham 
unidas em direção ao mar. Assim, 
o que nos une é fundamentalmente 
mais forte do que o que nos sepa-
ra quando conseguimos enxergar o 
verdadeiro objetivo maior que é o 
bem-estar de todos.



e é referência para a (re)elaboração 
dos currículos em todas as redes de 
ensino do país. 

Apesar dessa conquista, desde 
a promulgação da BNCC, especia-
listas em educação vêm insistindo 
na afirmação de que ela não é cur-
rículo. Isso se deve ao fato de que 
a BNCC explicita conhecimentos, 
competências e habilidades que vi-
sam orientar a construção dos currí-
culos de escolas públicas e privadas.

O verbo central contido na 
BNCC é o APRENDER, pois ela 
não inclui metodologias e aborda-
gens pedagógicas, uma vez que é 
uma referência para todo o territó-
rio nacional e não há nela a possi-
bilidade de se contemplar toda uma 
estrutura curricular que contemple 
a diversidade étnico-cultural de um 
país multicultural como o Brasil.

O currículo, ao contrário, está vol-
tado para o verbo ENSINAR, indi-
cando que as redes e os projetos pe-
dagógicos das escolas devem conter 
os conhecimentos, competências e 
habilidades explicitados na BNCC, 
mas devem ir além, incluindo meto-
dologias e abordagens pedagógicas, 
contextualização das aprendizagens 
de acordo com a realidade local, e 
tratar de especificidades educacionais 
e culturais, como educação especial, 
quilombola e indígena.

- A BNCC é uma lei federal (nor-
mativa), considerada fundamental 
para reduzir desigualdades na edu-
cação no Brasil. O documento se 
orienta pelo princípio da IGUAL-
DADE, no momento em que esta-
belece o que todos os estudantes do 
país  devem aprender a cada ano.

- O currículo (estadual, privado ou 
municipal), orientado pelo princípio da 
EQUIDADE, estabelece os conteúdos 
e as estratégias metodológicas mais 
adequadas para o desenvolvimento 
das aprendizagens (competências e 
habilidades) contidas na BNCC.

Diante do exposto, considerando 
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• RESUMINDO •

Ivanilde Moreira
Mestre em Educação (Unicamp).

• ENTREVISTA •

Desde a proclamação da re-
pública que estudiosos e 
pesquisadores brasileiros 

vêm discutindo a necessidade de o 
Brasil ter um Sistema Nacional de 
Educação, que abrigaria assuntos 
de alta complexidade como esse em 
tela, ligado à questão curricular.

o Plano Nacional de Educação – Lei 
n. 13.005/2014, o qual prevê o Re-
gime de Colaboração mediante pac-
tuação interfederativa entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, na implantação e no estabele-
cimento de diretrizes pedagógicas 
para a Educação Básica e a base na-
cional comum dos currículos; bem 
como a Resolução CNE/CP n. 2, de 
22 de dezembro de 2017, que insti-
tui e orienta a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular, a ser 

respeitada obrigatoriamente ao lon-
go das etapas e respectivas modali-
dades no âmbito da Educação Bá-
sica, destaca-se o compromisso do 
Executivo Municipal no estabeleci-
mento e cumprimento da Lei Fede-
ral, mobilizando sua equipe gestora 
do setor da Educação Municipal 
para a construção ou reconstrução 
do currículo local.

Apesar de controversa, a proposta de unificar um currículo nacional para o Brasil, já é antiga.

O novo Currículo Escolar e a 
responsabilidade do executivo municipal

ta uma história, relatando algum 
problema que teve para efetuar um 
pagamento, que precisa ser realiza-
do naquele mesmo dia. Nesta etapa 
ele pede ajuda à vítima, para que 
esta realize a transferência de certa 
quantia, e promete que, no dia se-
guinte, no primeiro horário, devol-
verá o dinheiro da transferência.

É evidente que o estelionatário 
desaparece depois de realizada a 
transferência e jamais responde às 
mensagens que lhe são enviadas, e 
muito menos efetua o reembolso do 
dinheiro, conforme prometido.

Lamentavelmente, os índices dão 
conta de que houve um acréscimo 
significativo na quantidade de gol-
pes aplicados neste período de pan-
demia. Diante disso, atualmente, a 
vacina mais eficaz contra estes gol-
pes é a informação sobre a maneira 
de agir dos golpistas, despertando, 
assim, um alerta na população.

Por fim, reitera-se a importância 
de se ativar autenticação de dois fa-
tores (ou verificação em duas eta-
pas) no WhatsApp, e também em 
todos os aplicativos que possuírem 
esta funcionalidade, pois esta sim-
ples ativação criará uma barreira 
adicional de proteção em seus apli-
cativos contra ataques de golpistas. 

• LEGISLATIVO •

O mundo foi surpreendido 
com a pandemia do coro-
navírus, ocasionando, em 

curto espaço de tempo, mudanças 
radicais no comportamento da so-
ciedade, alterando, especialmen-
te, a forma de viver, de se relacio-
nar e de trabalhar.

Nesta nova realidade, na qual 
quase tudo depende do computador 
e do smartphone, um impacto tec-
nológico gigantesco se impôs e to-
dos se viram obrigados a adaptar-se. 
Com o trabalho não foi diferente, 
acelerando, e muito, um processo 
que já estava em andamento, o de se 
trabalhar remotamente, conhecido 
como home office.

Esta velocidade, imposta pelas 
circunstâncias, levou à migração 
para o trabalho à distância, ainda 
de forma precária, improvisada ou 
pouco organizada, gerando pro-
blemas e propiciando uma série de 
riscos, especialmente no tocante à 
segurança da informação.

Ao contrário da proliferação das 
lives, que dominaram o ambiente 
virtual nos primeiros meses da pan-
demia (e que hoje encontram-se em 
baixa), assistiu-se ao aumento cons-
tante das ocorrências dos golpes 
aplicados virtualmente. E, dentre os 
golpes mais populares, estão aque-
les que buscam acessar os aplicati-
vos alheios de trocas de mensagens, 
como o WhatsApp.

Estes golpes, por óbvio, bus-
cam uma vantagem financeira 
para o golpista, que se utiliza, na 
maioria das vezes, de recursos 

tecnologicamente “simples” para 
atingir o seu objetivo.

Atualmente, após mais de um 
ano da pandemia e deste novo tem-
po, destacam-se duas modalidades 
principais destes golpes virtuais. Na 
primeira modalidade, encontram-se 
os que buscam subtrair o próprio 
aplicativo de trocas de mensagens 
(neste caso perde-se o acesso ao 
aplicativo, que passa a ser operado 
por terceiro) e na segunda modali-
dade, encontram-se aqueles que não 
retiram o acesso dos seus legítimos 
proprietários ao aplicativo, mas que 
criam outro perfil no app de men-
sagens, usando um novo número 
de celular, todavia, com o nome e 
a foto desses proprietários, visando 
passar-se por eles.

Em qualquer destas hipóteses, a 
finalidade é o cometimento de este-
lionato, uma vez que se busca obter 
uma vantagem econômica e a víti-
ma é induzida a erro. O estelionato 
está previsto no art. 171 do Código 
Penal e estabelece penas de 1 a 5 
anos. Ressalta-se que, no caso da ví-
tima ser idosa, a pena será aplicada 
em dobro, conforme o parágrafo 4º 
deste mesmo artigo.

O modus operandi do golpista, 
nestas citadas modalidades, se dá 
das seguintes maneiras. Na primei-
ra, o golpista, por exemplo, aprovei-
tando-se da expetativa da população 
e passando-se por agente público, 
faz contato com a vítima e oferece 
a vacina contra o Covid-19.

Este golpe tem início com o en-
vio de uma mensagem à vítima, 

A vacina mais eficaz contra golpes 
virtuais é a informação
O mundo foi surpreendido com a pandemia do coronavírus, ocasionando, em curto espaço de tempo, mudanças 
radicais no comportamento da sociedade, alterando, especialmente, a forma de viver, de se relacionar e de trabalhar.

sobre um agendamento para a va-
cinação contra o Covid-19, supos-
tamente pelo Ministério da Saúde. 
Em seguida, o golpista, bastante 
persuasivo, convence a vítima a 
lhe informar o código, recebido no 
celular, por SMS, dizendo se tratar 
de um número de protocolo. Porém, 
este código, na verdade, dá acesso à 
conta do WhatsApp daquela vítima. 

Deste modo, ao fornecer o código 
(se a vítima não tiver a verificação 
em duas etapas ativada), o golpista 
conseguirá se apropriar do WhatsA-
pp, com amplo acesso às suas con-
versas, contatos, bem como, outras 
informações ali existentes.

Flávio Filizzola D’Urso
(@flaviodurso) - Advogado Criminalista, 
Mestrando em Direito Penal pela USP, Pós-
graduado em Direito Penal e Processo Pe-
nal pela Universidade de Coimbra (Portu-
gal), com Especialização pela Universidade 
de Castilla-La Mancha (Espanha), integrou 
o Conselho Nacional de Segurança Pública 
e Defesa Social (2018), foi Conselheiro Es-
tadual da OAB/SP (gestão 2016-2018) e é 
coautor da obra “Advocacia 5.0”.@turismopaulista @turismopaulista @turpaulista@turpaulista

APRECESP -
Turismo Paulista 
apoia os 
movimentos:

No entanto, apesar de muitos 
debates, discussões, legislação e 
outros fatores, foi somente na dé-
cada de 80, com a promulgação da 
Constituição Federal (1988), que o 
assunto parece ter de vez chamado a 
atenção do governo federal, devido 
à pressão que começou a receber de 
instituições e segmentos sociais que 
lidam diretamente com a questão 
educacional na sociedade brasileira.

Nesse sentido, foi por meio da 
Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de 
dezembro de 2017, que o país pas-
sou a ter um documento legal (jurí-
dico) (Base Nacional Comum Cur-
ricular), regulamentando um projeto 
curricular para a Educação Básica.

O referido documento, de extre-
ma relevância histórica e social, de-
fine o que todos os estudantes das 
190 mil escolas do Brasil (públicas 
e privadas), têm direito de aprender, 
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Já na segunda modalidade, não 
há invasão ao aplicativo, na verda-
de, é criado um novo perfil no app 
de mensagens, usando um número 
novo de celular, todavia, utilizan-
do-se do nome e da foto de ter-
ceiro. Na sequência, são enviadas 
mensagens para essas vítimas se-
lecionadas (conhecidas da pessoa 
da que aparece na foto, por quem 
o golpista se passa), informando 
que seu número de telefone mudou 
e solicitando que a vítima cadastre 
este novo número de celular.

Invariavelmente esse golpista, 
de modo bastante convincente, con-

Na 
Internet

todo o cuidado 
é pouco’



serão instalados em 12 salas de 
vacinação, assim como, Bragança 
Paulista, que recebeu a doação de 
20 computadores. Essas doações 
foram feitas por empresários das 
respectivas regiões ligados ao Mo-
vimento Unidos pela Vacina”, co-
memora o prefeito de Morungaba.

Na outra ponta da crise, estão as 
atividades turísticas altamente im-
pactadas pelas restrições de funcio-
namento e circulação impostas pelo 
combate à pandemia. Neste sentido 
a APRECESP se juntou as entida-
des representativas dos diferentes 
elos do trade de viagens e turismo, 
empresários e profissionais do se-
tor no Movimento Supera Turismo 
Brasil. 

Um as principais ações que con-
taram com a participação direta 
da APRECESP está a campanha 
“PREFEITO AMIGO DO TURIS-

que o Movimento NÃO vai com-
prar vacinas, nem promover um 
plano privado de imunização, mas 
colaborar para acelerar o Plano Na-
cional de Imunização. 

No momento mais crítico de 
saúde pública e dos impac-
tos socioeconômicos da 

pandemia de Coronavírus no Bra-
sil, a Associação das Prefeituras 
Estância do Estado de São Paulo 
– APRECESP tem reunido esfor-
ços junto a movimentos da socieda-
de civil organizada para ampliar a 
campanha nacional de vacinação e 
a consequente retomada segura das 
atividades turísticas.  

A entidade que representa as 70 
estâncias paulistas se tornou par-
ceira do movimento Unidos pela 
Vacina. Criado pela empresária 
Luiza Trajano, o Movimento reú-
ne empresários e gestores públicos 
e objetiva contribuir na logística, 
transporte e armazenamento de va-
cinas para imunizar TODOS OS 
BRASILEIROS ATÉ SETEMBRO 
DE 2021. É importante destacar 

Estâncias paulistas aderem campanhas de vacinação e de retomada segura das atividades turísticas.

bém é uma prioridade resgatar a 
competitividade da indústria, pois 
seu fortalecimento é um dos fato-
res decisivos para a recuperação 
nacional e o ingresso num ciclo 
duradouro de crescimento do PIB 
acima de quatro por cento ao ano, 
mínimo necessário para se promo-
ver amplo fluxo de inclusão e as-
cender a um patamar mais elevado 
de renda per capita. 

Os números são incontestáveis 
quanto ao significado da manufatura: 
apesar de representar 21,4% do PIB, 
o setor responde por mais da metade 
das exportações de bens, 69,2% do 
investimento empresarial em P&D, 
33% da arrecadação de tributos fe-
derais e 31,2% da arrecadação pre-
videnciária patronal; emprega 20,4% 
dos trabalhadores brasileiros e paga, 
na média, os melhores salários; é a 
atividade que mais recolhe impostos 
e promove a difusão de tecnologia 
e produtividade, segundo dados do 
IBGE. Porém, a indústria nacional 
enfrenta grave perda de competiti-
vidade. Estudo do Movimento Bra-
sil Competitivo (MBC) revelou que 
produzir no Brasil custa anualmente 
R$ 1,5 trilhão a mais, cerca de 22% 
de nosso PIB, do que na média dos 
países membros da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). Não é 
sem razão que, nos últimos seis anos, 
36,6 mil fábricas, de distintos seto-
res, tenham encerrado atividades no 
Brasil. Em 2020, foram 17 por dia. 
Precisamos reagir de imediato, num 
mundo onde o novo coronavírus está 
fazendo recrudescer o protecionismo 
e aumentando os riscos da dependên-
cia, como evidencia neste momento, 
por exemplo, a carência no Brasil 
de vacinas contra a Covid-19, um 
produto da indústria farmacêutica. 
É premente uma política industrial 

• UNIDOS PELA VACINA•
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• ECONOMIA •

A Covid-19 atingiu o Brasil quando estávamos começando a emergir de quase uma década de retração...

Indústria é decisiva para a 
recuperação econômica do Brasil

Agravando um quadro que já 
era difícil. O fato comprova 
não ser prudente postergar 

soluções para os problemas que tra-
vam o desenvolvimento, pois, além 
do baixo crescimento econômico e 
suas consequências sociais, o País 
fica muito fragilizado ante os inci-
dentes e percalços do mundo, como 
a atual pandemia. 

Em maior ou menor proporção, 
outros episódios da história recente 
nos abalaram muito, como o crash 
do subprime desencadeado nos Es-
tados Unidos em 2007 e, à mesma 
época, o abismo fiscal escancarado 
em algumas nações da União Eu-
ropeia, abalando o Euro. Sofremos 
por situações deflagradas no He-

eficaz. Para isso, todas as represen-
tações do ramo precisam unir forças 
e se mobilizar com foco na compe-
titividade, melhoria do ambiente de 
negócios, desoneração da produção 
e redução do “Custo Brasil”. 

São Paulo tem papel relevante 
nesse processo, pois representa 
29,8% do PIB manufatureiro na-
cional (fonte: CNI). As empresas 

do setor, somando forças no âm-
bito de suas entidades de classe, 
que precisam estar mais unidas e 
sinérgicas do que nunca, ganham 
musculatura e densidade para en-
frentar esse desafio tão relevante 
para o País e o seu povo.

Rafael Cervone
Vice-presidente da Fiesp/Ciesp (Federação 
e Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo)

misfério Norte, sobre as quais não 
tínhamos qualquer controle. A ver-
dade é que a baixa competitividade 
nacional, o anacronismo do marco 
legal, insegurança jurídica, buro-
cracia, impostos exagerados e flu-
xos desconexos de câmbio, juros e 
baixa disponibilidade de crédito são 
comorbidades agudas de nossa eco-
nomia ante qualquer crise global. 

É o que ocorre agora, em dimen-
sões mais contundentes, em meio à 
pandemia. Por isso, teremos de re-
alizar em plena crise o que negli-
genciamos por décadas, a começar 
pelas reformas estruturais, princi-
palmente a tributária e administra-
tiva, na sequência da trabalhista e 
previdenciária, já efetivadas. Tam-

União e
sinergia para o 
setor industrial 

enfrentar 
os desafios’

• APRECESP •

Aprecesp integra movimentos 
Unidos Pela Vacina e Supera Turismo

• SUPERA TURISMO•

MO” que busca sensibilizar Prefei-
tos e Vereadores para que invistam 
na forma mais rápida de gerar em-
prego e renda nos seus municípios: 
o Turismo. “Trata-se, em resumo, 
de um termo de compromissos as-
sumidos pelos gestores públicos, 
para o mandato todo, capaz de criar 
alternativas, ampliar receitas, gerar 
desenvolvimento local e assegurar 
mais autonomia ao seu município 
por meio da nossa principal voca-
ção: o Turismo”, destaca o presi-
dente da APRECESP e prefeito de 
Morungaba,  Marquinho Oliveira.

Prefeituras 
já colhem 

resultados 
dessas ações 

em prol da 
Vacinação 

e do Turismo’

 “Prefeitos e secretários muni-
cipais de saúde ligados à APRE-
CESP estão preenchendo uma 
pesquisa e já colhem resultados”, 
destaca o presidente da APRE-
CESP, Marquinho Oliveira. “Ati-
baia já recebeu a doação de 17 
aparelhos de ar-condicionado que 



um documento de identificação. Fri-
sando que também serão atendidas 
pessoas com outras doenças”, como 
afirmou Mariana Robrahn, respon-
sável pela entidade.

Em reunião com os extrato-
res, o prefeito Geraldino 
Júnior anunciou a assinatura 

do convênio com a Associação dos 
Manejadores de Plantas Nativas 
da Ilha Comprida (AMPIC) para 
a cessão à entidade da Unidade de 
Processamento da Agroindústria, 
no Balneário Ubatuba. O objetivo é 
fortalecer a categoria e promover a 
melhoria da qualidade de vida das 
populações tradicionais, que terão 
inclusive capacitação do Sebrae 
para ampliar o leque de oportuni-
dades de negócios.

C
om o slogan “Patinha Ami-
ga: não compre, adote um 
animalzinho!”, será divul-

gado semanalmente a foto e a his-
tória de vida dos animais da UBS 
Animal “Elza Moschini Marques” 
e do Canil de Adoção “Dr. João 
Caldin Filho”, que têm vários 
cães e gatos prontinhos para ado-
ção! O objetivo é contribuir para 
que esses animais sejam adotados, 
conquistem um lar e espalhem fe-
licidade. Todos os animais que 
serão divulgados foram recupe-
rados de resgates emergenciais 
e/ou de maus-tratos, são todos 
vacinados, vermifugados, cas-
trados e microchipados.

Prefeitura lança campa-
nha “Patinha Amiga”.

A Tartaruga de Couro ou Tartaruga Gigante, como é popularmente 
chamada, com 1,77m e com cerca de 300 quilos, realizou nova 
desova nas areias das praias de Itanhaém. Segundo Biólogo do 

Instituto Biopesca, Rodrigo Vale, trata-se de fato raríssimo e que chama 
muita atenção, já que há duas semanas exatamente a mesma tartaruga 
havia formado um ninho a pouco mais de 2 quilômetros dali.

Sustentabilidade
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Patinha Amiga

Lotes industriais
Jaboticabal inicia des-
membramento de lotes 
do distrito industrial.

O mais importante parque ecológico de Sumaré vai receber o plantio de 
300 mudas de árvores, por meio do projeto “Replantar” da Secretaria 
Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio ambiente, entre 

espécies nativas e frutíferas, como ipê branco e amarelo, pau brasil, acerola, 
além de outras. O berçário do Horto conta com mais de 50 mil mudas no Vi-
veiro Municipal.

A  Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio 

e Turismo, iniciou a formaliza-
ção para desmembramento de 
27 lotes do distrito industrial, às 
margens da Rodovia Faria Lima. 
Com metragem de 750m², os lo-
tes terão como foco principal as 
pequenas e médias empresas.

Reabilitação

Projeto “Replantar”

Zoológico de Sorocaba 
reabilita e devolve 22 ani-
mais à natureza.

Horto Florestal recebe plantio de 300 novas mudas 
de árvores.

ITANHAÉM

ILHA COMPRIDA SERTÃOZINHO JABOTICABAL SOROCABA

A Prefeitura de Sorocaba, 
por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente e Sus-

tentabilidade (Sema), realizou a 
soltura de 22 animais no Parque 
Natural Municipal de Corredores 
da Biodiversidade “Marco Flávio 
da Costa Chaves”, após recebe-
ram cuidados especiais no Parque 
Zoológico Municipal “Quinzinho 
de Barros”. Foram devolvidos à 
natureza 14 corujinhas-do-mato, 
duas maritacas, duas rolinhas, dois 
gambás-de-orelha-branca,uma cas-
cavel e um lagarto teiú.

Manejo
Município formaliza 
convênio com a Asso-
ciação dos Manejadores 
de Plantas Nativas.

Tartaruga de Couro ou Gigante
Volta a depositar ovos nas areias das praias de 
Itanhaém.

Aprimeira fase das olimpíadas aconteceu em agosto de 2020, 
contou com mais de dois milhões de inscritos. Cinquenta e 
quatro estudantes da ETEP passaram para a segunda fase e o 

resultado foram oito medalhas de ouro, quatro medalhas de prata, sete 
de bronze e oito menções honrosas. Os professores Fabiane Ferreira 
Borges de Salles, Helena Onaga, Alexandra Maria Monteiro de Souza 
Matias, Benedito Roberto Accorsi e Geremias Silva Santana foram os 
responsáveis pelos estudantes da ETEP.

A AgroFavela Refazenda, urbana, instalada no bairro de Paraisó-
polis, na capital, em  apenas 2 meses de cultivo, produziu quase 
300 quilos de hortaliças que foram doados aos moradores e ao 

projeto Mãos de Maria – responsável por produzir quentinhas para a 
famílias mais carentes.

Fazenda Urbana em São Paulo já distribuiu 
300 kg de hortaliças para a comunidade.

Medalhas de Ouro
Alunos da ETEP conquistam medalhas de ouro 
na Olimpíada Nacional de Ciências.

Banco de Perucas
Poá cria “Banco de Perucas” para ajudar mulheres 
com câncer.

O Banco de Perucas de Poá, 
da ONG Cabelegria, lançou 
uma campanha para incen-

tivo à doação de cabelos agora em 
março. Eles atendem mulheres de 
toda a região e levam um pouco de 
autoestima para elas, que enfren-
tam uma conhecida batalha contra 
o câncer. “Para retirar as perucas, o 
paciente precisa fazer um cadastro 
e apresentar o laudo médico, além 
do comprovante de quimioterapia e 

De acordo com a presi-
dente do Fundo Social 
de Solidariedade, Juçara 

Rosolen, todos os produtos arre-
cadados serão revertidos em prol 
das famílias carentes cadastradas 
nos programas sociais do muni-
cípio. Famílias que não tinham 
cadastro, mas que estavam pas-
sando por dificuldade, também 
foram atendidas.

Solidariedade
Fundo Social de 
Nova Odessa realizou o 
1º Drive Thru Solidário.

NOVA ODESSA

Yvonne 
Mascarenhas
Cientista é a primeira 
mulher a ganhar prêmio 
da Sociedade Brasileira 
de Física

A professora Yvonne Mas-
carenhas, da USP de São 
Carlos, com 90 anos, é a 

primeira mulher a ganhar o “Prê-
mio Joaquim da Costa Ribeiro - 
2021”, da Sociedade Brasileira 
de Física, que reconhece o traba-
lho de pesquisadores e pela con-
tribuição para a Física da Maté-
ria Condensada de Materiais no 
Brasil, por seu pioneirismo nas 
pesquisas em cristalografia de 
raios X.

SÃO CARLOS

PAULÍNIA

A Diferença
SÃO PAULO

Fazenda Urbana
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SUMARÉ

POÁ

Parceria com 
a Secretaria 

Municipal da 
Mulher de Poá’



A Secretaria de Turismo realizou o lançamento da Câmara Te-
mática para a revisão do Plano Diretor de Turismo, que tem 
por objetivo, orientar o desenvolvimento econômico, político 

e social sustentado do turismo no município, buscando a melhoria das 
condições de vida dos moradores, com inclusão social e respeito ao 
meio ambiente.

toda a região, sendo 20 UTIs e nove 
enfermarias somente para a cidade 
de Guarulhos.

melhores estudos para tratamento 
com especialista da área, com visitas 
domiciliares para pacientes com im-
possibilidade de locomoção.
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Turismo

Referência no Estado de São Paulo na realização de cirurgias cardíacas in-
fantis, o Hospital de Clínicas de São Bernardo atingiu a expressiva mar-
ca de 3.271 atendimentos no seu ambulatório de cardiopediatria. Para 

o atendimento desses pacientes, o complexo hospitalar conta atualmente com 
leitos de internações em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclu-
sivos para a cardiopediatria.

Saúde
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Através do empenho do Pre-
feito Alexandre Tassoni 
Antonio por meio de ofí-

cio encaminhado ao Ministério da 
Saúde em Brasília, a cidade foi con-
templada com cinco respiradores, 
que serão utilizados nos leitos de 
urgência da Santa Casa. O espaço 
recebe agora este suporte com ven-
tilação mecânica, que ainda poderão 
ser usados em deslocamentos mais 
seguro de pacientes que apresentam 
casos mais graves da doença.

Respiradores
Tupi Paulista conquista 
cinco respiradores.

Inteligência Emocional...
Prefeitura treina fiscais da vigilância sanitária e 
de Trânsito.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

URÂNIA TUPI PAULISTA

A Escola de Gestão Pública Ana Maria Vilela, da Prefeitura de Rio Preto, 
promoveu o 1° Treinamento de Inteligência Emocional e Comunicação 
para Autoridades Sanitárias e Agentes Fiscais de Postura. O objetivo é 

preparar os fiscais da vigilância sanitária e trânsito para vivenciar emocionalmen-
te o dia a dia de fiscalizações e orientações à sociedade. No trabalho diário das 
autoridades sanitárias e fiscais de postura há situações que requerem muito mais 
equilíbrio, discernimento e cuidados para que o trabalho do fiscal seja assertivo e 
positivo. 

Doação de 
sangue
Prefeitura de Urânia 
disponibiliza transporte 
gratuito aos doadores de 
sangue do município.

A Prefeitura Municipal de 
Urânia em apoio ao grupo 
“Irmãos de Sangue” dispo-

nibiliza por mais um ano, transporte 
gratuito aos doadores de sangue do 
município. A parceria tem como ob-
jetivo incentivar e chamar a atenção 
da população sobre a importância da 
doação de sangue.

HC de supera 3 mil atendimentos
Hospital de Clínicas de São Bernardo se superando. 

SÃO BERNARDO DO CAMPO

O prefeito de Guarulhos, 
Guti, em reunião com 
o secretário de De-

senvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo, Marco 
Vinholi, onde foi definido a 
ampliação da capacidade hos-
pitalar pública em Guarulhos e 
na região do Alto Tietê. O Governo 
do Estado irá custear 79 novos leitos 
de UTI e 118 de enfermagem para 

Capacidade hospitalar pública
Lideranças buscam mais leitos para região.

Programa Mais Médicos
Ptefeitura e Hospital assinam termo de convênio.

O prefeito Adauto 
Scardoelli e o pre-
sidente do Hospital 

Carlos Fernando Malzoni 
(HCFM), João Carlos Mar-
chesan, assinaram o termo 
de convênio do Programa 
Mais Médicos para Matão. 
Os médicos irão atuar junto 
à população, em todas as fa-
ses do desenvolvimento hu-
mano, realizando inclusive trabalhos 
em equipe para abordar programas 
específicos e fazendo o encaminha-
mento dos casos que demandem 

MATÃO

GUARULHOS

Imóvel histórico
Prefeitura de Ilhabela realiza tombamento de 
um imóvel histórico.

A Prefeitura de Ilhabela declarou como patrimônio Histórico e 
Cultural do município, fazendo o  tombamento da “Casa Eva 
Esperança”, localizada no bairro do Perequê. Para o Prefei-

to Toninho Colucci: “O tombamento desse imóvel é importante para 
criarmos um roteiro Cultural e Histórico no município, além de preser-
varmos a história e o patrimônio da cidade”.

ILHABELA

Obras continuam
Obras nas avenidas cen-
trais requalificadas.

A Prefeitura continua com 
o programa de requalifi-
cação das avenidas cen-

trais. Já foram executados mais 
de 54 mil m². Com mais etapa e 
as já programadas para aconte-
cerem, serão mais 49 mil m² de 
asfalto novo, nas duas principais 
avenidas da cidade, para melhor 
atender os turistas que circulam 
pela cidade.

Plano Diretor de Turismo
Prefeitura lança Câmara Temática para revi-
são do Plano Diretor.

CAMPOS DO JORDÃO

APARECIDA DO NORTE

PRESIDENTE EPITÁCIO

Na Rede
Presidente Epitácio é o 
mais novo município a 
integrar a Rede Brasi-
leira de Observatórios 
de Turismo.

O município de Presidente Epi-
tácio é o mais novo municí-
pio a integrar a Rede Brasi-

leira de Observatórios de Turismo, 
sendo a primeira Estância Turística a 
fazer parte dessa importante rede de 
informações. A iniciativa foi do Se-
cretário de Turismo, Wantuyr Tar-
tari, que acredita na importância da 
difusão de dados para a construção 
de políticas públicas. Os observató-
rios de turismo surgem como ferra-
mentas estratégicas de produção e 
divulgação do conhecimento.

área da ala histórica do Complexo 
que já conta com R$ 400 mil em re-
cursos destinados, entre aporte apro-
vado pelo MIT.

Complexo Fepasa 
Integrado no Expresso Turístico.

Estão sendo feitas tratativas 
para que o expresso turísti-
co chegue até o Complexo 

Fepasa. Uma equipe da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) realizou visita técnica ao 
Complexo, a fim de averiguar as li-
nhas férreas e a plataforma onde se 
pretende fazer o embarque e desem-
barque de passageiros, dessa forma, 
em vez de desembarcarem na es-
tação da CPTM na Vila Arens, os 
passageiros teriam seu receptivo em 

JUNDIAÍ

Único 
patrimônio 
material do 

Município em 
nível nacional’



Santo Amaro, que nos proporcionará a 
formação do Corredor Ecológico, ga-
rantindo a proteção de 50% do nosso 
território, abre novas possibilidades no 
campo do turismo ecológico. O turis-
mo é um grande gerador de emprego 
e renda em Guarujá, temos todo o in-
teresse de desenvolver cada vez mais 
essa indústria limpa e tão importante 
para nossa cidade”, fala o prefeito do 
Guarujá, Valter Suman (PSB).

ciação dos Amigos dos Autistas 
de Andradina). O valor líqui-
do do salário do prefeito é R$ 
12.508,94, que irão ser doados 
às entidades listadas que passam 
pelas maiores dificuldades.

também estará disponível no canal 
de YouTube da Prefeitura de Pe-
nápolis e site oficial da Prefeitura 
(www.penapolis.sp.gov.br), no íco-
ne “galeria de vídeos”. 

Redescobrindo

O Interior
GUARUJÁ
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O prefeito Luis Henrique Moreira anunciou uma nova importante con-
quista para Jales: a viabilização de recursos que vão garantir a refor-
ma, adequações e ampliação da EMEI Professor Aparecido Tadeu 

Rodrigues Estanislau, localizada no Jardim Aeroporto, no valor de R$ 500 
mil. O convênio foi assinado junto ao Secretário Executivo de Desenvolvi-
mento Regional do Estado de São Paulo, Rubens Cury.

Bolsa Cidadã

Cinco mil famílias receberão 
o auxílio de R$ 100,00 men-
sais em 13 parcelas anuais. A 

ideia é socorrer as famílias carentes 
neste momento de pandemia. Será 
utilizado o banco de dados do CAD 
ÚNICO, atualizados em dezembro 
de 2020, para escolha das famílias 
que serão beneficiadas.

Compra de vacinas contra a 
Covid-19

R$ 500 mil para reforma de Escola

Prefeito assina termo de intenção para compra de 
vacinas contra a pandemia.

Prefeito conquista R$ 500 mil para ampliação e 
reforma e de Escola.

NOVA ODESSA EMBU DAS ARTES

O prefeito Jorge Seba assinou, juntamente com os prefeitos 
de Fernandópolis, André Pessuto, e Jales, Luiz Henrique 
Moreira, termos de intenções para aquisição de vacinas 

contra a Covid-19. Os três chefes do poder Executivo se reuni-
ram e anunciaram medidas conjuntas para conter o avanço de 
casos na região.  

Mês da Mulher
Cultura da Prefeitura de 
Nova Odessa prepara “li-
ves” em homenagem ao 
mes da mulher.

A Prefeitura de Nova Odessa, 
realiza em março, uma série 
“lives” pela sua fanpage ofi-

cial na rede social Facebook. A ideia 
é realizar “rodas de conversas” e 
abordar diferentes temáticas sobre o 
universo feminino, como empreen-
dedorismo, autoestima, saúde e vio-
lência doméstica. No total, serão três 
encontros, sempre às quintas-feiras, 
a partir das 20h. A ação é da Secre-
taria de Cultura em comemoração ao 
mês das mulheres.

VOTUPORANGA

Embu das Artes lança 
o Bolsa Cidadã 
Embuense.

JALES

O primeiro salário como 
prefeito, Mário Celso fez 
doação à RAPAC (Rede 

Andradinense de Apoio ao Pa-
ciente com Câncer. Seu segundo 
salário foi doado a AMA (Asso-

Salário doado
O segundo salário do prefeito Mário Celso foi doado à AMA.

ANDRADINA

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo lança 
o Canal Cultural, um pro-

grama de entretenimento, cultura, 
arte e utilidade pública, à disposi-
ção da comunidade, que será vei-
culado através do novo site da Se-
cretaria (www.cultura.penapolis.
sp.gov.br). Para acessar é só clicar 
no ícone “Canal Cultural” existen-
te na barra de menu. O programa 

Canal Cultural
Cidade lança Canal Cultural.

PENÁPOLIS

Guarujá, a eterna Pérola do Atlântico
De “Pérola do Atlântico” a cidade destaque no Ecoturismo.

A cidade teve sua formação ge-
ológica 123 mil anos atrás, 
tendo durante sua história 

sido habitada por povos indígenas tu-
pis, que colhiam ali sal e pescavam. 
Durante o período colonial poucos co-
lonos viviam na ilha, chamada então 
de Ilha de Santo Amaro. No final do 
século XIX a ilha é descoberta como 
destino turístico e em 1892 são en-
comendadas 46 casas de madeira nos 

tos à praia de Pitangueiras, batizada 
de Tramway de Guarujá, bem como o 
primeiro serviço regular de navegação 
entre Santos e Guarujá.

Entre as décadas de 1970 e 1980, 
Guarujá era a praia da moda, reunin-
do a alta sociedade paulistana e se 
desenvolvendo rapidamente, ficando 
conhecida como a “pérola do atlân-
tico”, por suas belas praias, algumas 
urbanizadas, outras selvagens, acessí-
veis apenas por trilhas, que ainda as-
sim permanecem, como as praias Pre-
ta, do Camburizinho e a Praia Branca, 
que ainda abriga uma antiga vila cai-
çara, considerado um dos trechos mais 
preservados da Mata Atlântica, de um 
lado com fortes ondas e do outro com 
mar calmo.

Hoje com foco não apenas em turis-
mo de lazer, mas também em turismo 
de negócios, Guarujá apresenta uma 
grande rede hoteleira, com empreendi-
mentos cinco estrelas, que são referên-
cia em hospedagem e eventos. 

A cidade tem vinte e sete praias, 
sendo a mais longa e arenosa a Praia 
da Enseada, onde está localizado o 
aquário Acqua Mundo, que possui tu-
barões e pinguins. Nas colinas sobre a 
linha costeira encontram-se os túneis 
da Segunda Guerra Mundial do Forte 
dos Andradas. A Fortaleza da Barra, 
perto da foz do Estuário de Santos, foi 
construída no século XVI para prote-
ção contra os piratas é uma das atra-
ções históricas, e o recém inaugurado 

Mirante da Caixa D’Água, ponto obri-
gatório para fotos ao pôr do sol.

Guarujá agora desponta também 
como destino de ecoturismo, pela de-
marcação e implementação das duas 
Áreas de Proteção Ambiental: Serra do 
Guararu e Serra de Santo Amaro, pau-
tado nos princípios do desenvolvimen-
to sustentável e regenerativo, criando 
um verdadeiro corredor ecoturístico.

“Guarujá já é referência como des-
tino de sol e praia em nível mundial. 
Estamos consolidando essa condição 
com a criação de novas atrações como 
os mirantes da Campina, das Galhetas 
e do Pier Tony Vilela, na Praia de Pi-
tangueiras. A criação da APA Serra de 

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)Serra do 
Guarau; Foto 2 - Prefeito 
Valter Suman; Foto 3 - 
Aquário; Foto 4 - Fortaleza 
da Barra Grande; Foto 5 - 
Trilha; e Foto 6 - Praia 
Branca.

Estados Unidos e um hotel de luxo, 
contando inclusive com um cassino. O 
hotel, batizado de La Plage, foi tam-
bém construído com a mesma madeira 
com que foram feitas as casas. Além 
da vila, a Companhia construiu uma 
linha férrea ligando o estuário de San-



A alegria de uma festinha com a galera
pode acabar no isolamento de uma UTI. 
Se cuide. E ajude a proteger os outros. 

TODO CUIDADO SALVA VIDAS.
PRÉ-CADASTRO VACINAÇÃO:PRÉ-CADASTRO VACINAÇÃO:

www.vacinaja.sp.gov.br


