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Um olhar para o futuro dos municípios.

Tiago Lima, permanece na Pro-
curadoria Geral do Ministério 
Público de Contas, parceiro do 
Tribunal foi reconduzido com 
amplo apoio. PÁG. 6

As cidades que se destacam no 
Índice de Sustentabilidade come-
çam a se aproximar da “Agenda 
2030”, cujo pacto objetiva con-
quistar os 17 ODSs. PÁG. 16

Um projeto de interesse nacional, 
cujo objetivo é transformar os ci-
dadãos em protagonistas digitais, 
diz Francisco Soelti. Santo André 
já é referência nacional. PÁG. 14

Vários municípios que desenvol-
veram a Cultura da Exportação, 
lograram êxito em suas adminis-
trações . “Exportar é uma jornada 
que pode ser alcançada. PÁG. 18

“Devemos sempre nos fixar na 
imagem do município, terreno 
onde se assenta o Edifício da 
Cidadania e onde os problemas 
são resolvidos”. PÁG. 2

Editorial MP de Contas SustentabilidadeCidade 5.0 InvestSP

“A crise da saúde, crise econômica e a crise política. A crise da pande-
mia provocou uma crise econômica grave em todos os países e no Bra-
sil com gastos maiores por parte do poder público e receitas tributárias 
menores pela paralisação de setores empresariais, alto nível de desem-
prego e fechamento de inúmeras empresas”. Comenta Ives Gandra em 
artigo exclusivo para o J.I. PÁG.  3

Geraldo Alckmin que, ao deixar o governo, de-
dicou-se intensamente à saúde, fazendo cursos e 
aperfeiçoamentos destaca os cuidados necessários 
para evitar o stress na pandemia e no cotidiano. 
Recomenda luz natural e nos tratamentos alterna-
tivos, acupuntura, defendida incansavelmente pelo 
médico Hong Jin Pai, da Clínica da Dor do Hospi-
tal das Clínicas. PÁG.  11

Aproximando-se perto dos 25%, essa é  contri-
buição do Agronegócio para o Produto Interno 
Bruto do País. No Fórum Brasileiro do Agro-
negócio, organizado por Agostinho Turbian, 
Geraldo Alckmin e João Benites, Chairman, e 
coordenado por Gilberto da Silva e Tathiana 
Turbian, a Uvesp, com a consultoria de Silvério 
Crestana, propôs uma série de medidas que po-
dem ser implementadas nos municípios. PÁG.  5

As crises brasileiras e a Federação

Fórum brasileiro

Para Vinicius Lummertz, 
a sede por atividade e lazer é 
maior do que a oferta. “Há ne-
cessidade de divulgação e for-
matação de produtos turísti-
cos. “Nós precisamos investir 
em produto, temos as melho-
res estradas, a melhor condi-
ção, mas temos a necessidade 
de reposicionamento de São 
Paulo. Temos uma mega re-
serva da Mata Atlântica, por 
exemplo, que ainda não está 
associada a nós; a mesma coi-
sa com a cultura e arte con-
temporânea, que ainda tem 
grande potencial desconheci-
do”. Um dos mais consagra-
dos especialistas em turismo, 
Lummetz  deu esse recado no 
Conexidades de 2020. 

Toni Sando, parceiro in-
cansável do turismo brasileiro 
diz que há movimentos extre-
mamente positivos. “Apren-
demos que a união, de fato, 
faz a diferença”.

Considerado em todo o 
mundo um importante fator 
de desenvolvimento e trans-
formação, a atividade turísti-
ca é capaz de agregar valores 
naturais, sociais e históricos, 
em projetos geradores de em-
prego e renda.

O potencial do turismo é 
amplo em terra paulista, prin-

Um novo olhar 
para o turismo

cipalmente depois que, no 
Governo Geraldo Alckmin 
foram criados os “Municípios 
de Interesse Turístico”. Das 
características geográficas de 
cada região, aos fatos históri-
cos fizeram de São Paulo uma 
referência para o Brasil. Com 
exclusividade, Vinicius Lum-
mertz e Toni Sando tratam do 
tema em reportagem de Patri-
cia Campos, nas págs. 12 e 13.

Esse notado
crescimento 
do potencial 
turístico foi 

e é uma saída 
para vários 
municípios 

que encontram  
dificuldades 

para a 
viabilidade 
econômica, 

principalmente 
no momento 
que estamos 

vivendo’ Vinicius Lummertz, secretário de Estado do Turismo

Medicina
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PÁG 3

Cidade encravada na Serra da Man-
tiqueira tem como atração turistica, a 
Vinícola Villa Santa Maria, produtores 
dos famosos vinhos Brandina. A viní-
cola tem sido referência para os turistas 
que procuram as estancias próximas a 
Campos do Jordão.
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São Bento do Sapucaí

• redeScobrindo •

Pág. 7

IEGPM

E
X

PE
D

IE
N

T
E

Administração e Redação
Rua Pará, nº 50 - Higienópolis
CEP: 0124
3-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2476-8467
Telefax: (11) 2476-8637

Diretor Responsável
Sebastião Misiara

Editora
Silvia Melo

Supervisão
William Lopes

Diagramação e Artes
Amauri do Amaral Campos

Projeto Gráfico
EugenioGEP Comunicação
glaucia@gepcom.com.br
m.eugenio@eugenio.com.br
F.: (11) 3044-1001

Produção Comercial e Conteúdo
WLS Produções de Vídeo Ltda.
wlsimprensa@gmail.com
CONEXÃO MUNICIPALISTA

Colaboradores
Patrícia Campos 

Departamento Jurídico
Dr Cassio Ferreira Netto
Dr José Américo Lombardi
Dr Willians Kester

Fotos
Jefferson Bote

Circulação
645 municípios de São Paulo

Os artigos assinados representam a 
opinião dos autores. O ponto de vista 
do jornal é expresso no editorial.

Sebastião Misiara
Presidente
misiara@uvesp.com.br

Silvia Melo
Presidente Executiva
silviamelo@uvesp.com.br

Departamento Comercial
comercial@uvesp.com.br

Site
www.uvesp.com.br
www.conexidades.com.br
www.jornaldointeriornews.com.br

(11) 2476-8467 
      2476-8637

Fale com a UVESP

Confira 
nesta 
Edição

• TranSParência •

Pág. 18

Mensagens de otimismo
Priscila Gimenez é enfermeira e está na 
linha de frente no combate ao Covid 19. 
Com 37 anos de idade aprendeu cedo 
o princípio da solidariedade. Escreve 
mensagens de otimismo aos internados, 
sempre com a mensagem da crença em 
Deus.

• São JoSé do rio PreTo •

• EDITORIAL •

é tempo de reflexão
Marco principal da come-

moração dos 521 anos 
do  aniversário do Brasil, 

abril deve ser, para nós um tempo 
de reflexão, o que nos obrigou mais 
ainda a pandemia, que ainda mete 
medo no planeta.

Governados e governantes devem 
se fixar na imagem do  município 
como realidade e aí vem a grande li-
ção da Universidade de Harvard, que 
é todos os governantes olharem para 
o futuro. Pensar em um planejamen-
to para as próximas décadas, diante 
de enormes problemas e falta de so-
luções no campo da saúde.

Não nos resolve pensar na União 
ou nos Estados para o encontro de 
soluções em todos os problemas 
que afligem o município. o proble-
ma é de cada um de nós.

Política, administração e demo-
cracia não se fazem fora do muni-
cípio, símbolo da fundação do país. 
Foram as cidades de São Vicente, 
São Paulo, Salvador ou Porto Segu-

ro que determinaram o desenvolvi-
mento político e social.

A principal cidade do país é um 
bom exemplo de municipalismo. A 
cidade nasce ao lado de uma igreja 
e de um colégio, símbolos da cris-
tandade e da cultura, e passa a ser 
o centro da conquista do território 
nacional e da civilização.

Índice de Efetividade da Gestão Pú-
blica Municipal é tema de artigo que 
analisa o projeto. Modelo para vários 
tribunais de contas.

Pág. 17

Aprecesp
Apoia e participa da nova plataforma 
eletrônica de boas práticas, da Secreta-
ria de Turismo do Estado de São Paulo. 
Cinquenta e seis estâncias das setentas 
já estão cadastrados. A Associação das 
Prefeituras Estâncias está incentivando 
a participação de todos para ajudarem 
na retomada do desenvolvimento.

• boaS PráTicaS •

Tivéssemos uma política tribu-
tária justa, com recursos, os mu-
nicípios resolveriam mais rapida-
mente os problemas relacionados 
com a crise da saúde.

Os congressistas, responsáveis 
pela Reforma Tributária, precisam 
saber que quando não se confia no 
município, não se confia no povo. o 
município – repete-se sempre – é a 
grande escola da cidadania. 

Prefeitos e vereadores seriam  
capazes de administrar seus pro-
blemas se os recursos vindos de 
Brasília fossem justos.

Por falta de recursos, os muni-
cípios dependem da boa vontade 

dos governantes para encontrar a 
solução dos seus problemas. O es-
forço que tem feito o Governo do  
Estado para tirar o vírus de nossas 
vidas, poderia ser mais completo, 
ainda, com recursos municipais 
enviados para Brasília.

Abril pode ser de reanálise dos 
costumes, dos deveres e dos direi-
tos. 

A reestruturação do País, na 
busca  contínua dos seus melhores 
caminhos, deve começar, inegavel-
mente, pelo município, base da pró-
pria nacionalidade e onde se fixa, 
por um processo de condensação o 
próprio sentimento de Pátria.

Todos os 
governantes 

têm que olhar 
para o futuro’

Por isso, devemos nos fixar sem-
pre na imagem do município, onde 
os problemas devem ser resolvidos. 
A par disso devemos exigir o resta-
belecimento da autonomia munici-
pal. O município exige recuperar a 
autonomia em toda a sua plenitude, 
recuperar a democracia.

Vivemos, no país, uma tríplice crise. A crise da saúde, crise econômica e a crise política.

A crise da pandemia provocou 
uma crise econômica grave em to-
dos os países e no Brasil com gastos 
maiores por parte do poder público 
e receitas tributárias menores pela 
paralisação de setores empresariais, 
alto nível de desemprego e fecha-
mento de inúmeras empresas.

Aqui, não houve contribuição dos 
membros do poder público, que se 
garantiram, na Suprema Corte, em 
não ter diminuição de seus venci-
mentos e privilégios, enquanto per-
mitia-se redução salarial no segmen-
to privado e um acentuado aumento 
de desemprego, em casa superior a 
14 milhões de trabalhadores. Este 
desequilíbrio foi acentuado com 
a quebra da regra de ouro por par-
te do Congresso de orçamentos não 
criativos, mas reais (gastos previ-
síveis com receitas possíveis e não 
imaginárias), assim como com a não 
adoção de soluções emergenciais 
de reformas infraconstitucionais de 
simplificação da legislação ordinária 
existente, principalmente na área tri-
butária. As grandes reformas consti-
tucionais teriam que esperar estudos 
aprofundados e corretos sobre o im-
pacto nos negócios, pois em meio à 
crise econômica é impossível de se 
obter projeções com um mínimo de 
confiabilidade. na era digital, grande 
parte da mão de obra oficial poderia 
ser reduzida para que o Brasil atin-
gisse a média da OCDE (9,2% do 
PIB ou 9,9%, conforme a quantidade 
de países avaliados) e não na inde-
cente casa dos 13,6% que é o quadro 
atual por aqui. No Japão, por exem-
plo, o peso é de 4,4%, na Alemanha 
de 6,8%, nos Estados Unidos de 
8,2%, na Colômbia de 6,2%, no Peru 
de 6,3%, no Chile de 6,4% (Fonte: 
CNI, FMI, OCDE).

Por fim, a crise política provo-
cou, pela antecipação do debate 

• ESPERANçA •

As crises brasileiras e a Federação

Há responsabilidade nesta crise 
dos Três Poderes e das três 
esferas da Federação.

Evidentemente, por melhor que 
fosse qualquer governo no mundo, a 
pandemia geraria uma crise da Saúde.

Por mais moderno que fosse o 
sistema hospitalar de uma nação, 
não estaria preparado para enfren-
tar a rapidez com que a pandemia 
espalhou-se pelo mundo. No dia 25 
de março de 2021, na página B1, a 
“Folha” publicava que por 100 mil 
habitantes, a República Tcheca li-
derava o número de mortes (234), 
a Bélgica aparecia em segundo lu-
gar (196), o Reino Unido em quinto 
(186), a Itália em oitavo (175) e o 
Brasil em 19º (141). Por outro lado, 
em vacinação, os Estados Unidos 
apareciam em primeiro lugar com 
128,2 milhões de vacinados, a Chi-
na em segundo com 82,8, o Reino 
Unido em terceiro com 30,6 e o 
Brasil em quarto com 17,2 milhões. 
Em números absolutos de mortos, 
todavia, os Estados Unidos lidera-
vam com 544.704 e o Brasil estava 
com 300.305.

Vale dizer, o mundo inteiro vive 
crise idêntica. Creio, todavia, que 
a raça amarela e a raça negra têm 
maior resistência ao vírus que a raça 
branca, pelos números de contami-
nados e mortos na China, Coreia, 
Japão e África serem menores que 
na Europa ou na América.

sobre as eleições de 2022, a inva-
são constante do STF na compe-
tência dos Poderes Legislativo e 
Executivo, a mudança constante 
de precedentes na Suprema Corte 
por decisões monocráticas ou com 
fundamentações mais políticas que 
jurídicas e a insensibilidade brasi-
liense em reduzir os benefícios da 
Corte desta “Versailles” do Século 
XXI, como se vivesse alheia à rea-
lidade brasileira. 

Impressiona-me o custo, por 
exemplo, do Poder Judiciário. Da-
rei alguns exemplos: a Espanha 
gasta com seu Poder Judiciário 
0,12% do PIB, a Argentina 0,13%, 
a Inglaterra 0,14%, os Estados 
Unidos 0,14%, a Itália 0,13%. Na 
Europa, Portugal e Alemanha têm 
um custo um pouco maior. O pri-
meiro, é de 0,28% e o segundo de 
0,34%. Na América, Colômbia tem 
de 0,21%, o Chile de 0,22% e a Ve-
nezuela, um pouco mais, ou seja, 
0,34%, apesar de neste país, o Po-
der Judiciário não ser um 3° Poder, 
mas um departamento do Poder 
Executivo do ditador Maduro. Ora, 
no Brasil, as despesas são 1,30% 
do PIB, ou seja, 10 vezes maior do 
que na Espanha, Argentina, Ingla-

terra e Estados Unidos!!! (Fonte: 
Observatório das Elites Políticas e 
Sociais do Brasil).

À evidência, tudo isto ocorre, 
pois o maior bolo da Receita Tri-
butária fica com a união e não com 
os 26 Estados, Distrito Federal e 
5.568 Municípios, com o quê na 
Federação Brasileira ainda longe 
estamos do modelo ideal, visto que 
os destinos do país e de todos entes 
federativos são decididos numa ci-
dade constituída quase exclusiva-
mente por autoridades federais dos 
Três Poderes Republicanos.

Creio que todos os cidadãos 
brasileiros deveriam refletir sobre 
a Federação que desejamos, após a 
crise da pandemia e seus deletérios 
e corrosivos efeitos sanitários, eco-
nômicos e políticos.

Essa
‘Versailles’

do Século XXI, 
vive alheia à 

realidade 
brasileira’ Ives Gandra da Silva Martins

Professor Emérito das Universidades Macke-
nzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O 
eSTado de São PauLo, das escolas de 
Comando e Estado-Maior do Exército - ECE-
ME, Superior de Guerra - ESG e da Magistra-
tura do Tribunal Regional Federal – 1ª Região; 
Professor Honorário das Universidades Austral 
(Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasi-
li Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa das 
Universidades de Craiova (Romênia) e das PU-
Cs-Paraná e RS, e Catedrático da Universidade 
do Minho (Portugal); Presidente do Conselho 
Superior de Direito da FECOMERCIO - SP; 
ex-Presidente da Academia Paulista de Le-
tras-APL e do Instituto dos Advogados de São 
Paulo-IASP.



Em meados de março de 2020, 
quando a pandemia do Co-
vid-19 iniciou sua prolifera-

ção no Brasil, uma equipe multidis-
ciplinar de pesquisadores da Poli, 
coordenada pelos professores Raúl 
Gonzalez Lima e Marcelo Knöri-
ch Zuffo, decidiu desenvolver um 
ventilador pulmonar nacional, de 
baixo custo e de rápida produção 
para oferecer uma alternativa e su-
prir uma possível demanda emer-
gencial do equipamento. Em pou-
cos meses, foi possível viabilizar 
um produto inovador do zero.

Em 13 de agosto de 2020, a An-
visa autorizou a USP a iniciar a 
produção do ventilador emergen-
cial, que leva o nome de “Inspire”, 
com anuência excepcional para fa-
bricação, comercialização e doação 
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O “Inspire” 
mostra que 
precisamos 

aproximar a 
Universidade 
da sociedade’

de equipamentos de suporte respi-
ratório emergencial e transitório do 
tipo “ambu automatizado, e inicia 
em parceria com o Centro Tecno-
lógico da Marinha em São Paulo, 
para produção de mil ventiladores, 
tendo sido produzidos até março de 
2021 trezentas unidades, com pers-
pectiva de entrega de mais 500  até 
o dia 30 de maio. 

Inicialmente utilizado pelo In-
cor, hoje é utilizado em hospitais 
de nove Estados brasileiros, envia-
dos inclusive unidades para Ma-
naus, no momento mais crítico da 
pandemia no Estado.

A Rede Nacional de Consórcios 
Públicos (RNCP), que tem como 
Presidente Executivo Victor Bor-
ges, destacou o papel decisivo dos 
pesquisadores e o apoio decisivo do 

Inspiração: Respiradores desenvolvidos 
em São Paulo, garantindo vidas
Respiradores desenvolvidos pela USP, com apoio do Governo do Estado e da Marinha brasileira, 
garantem a vida de pacientes graves internados com Covid-19.

• ciência •

Governo do Estado de São Paulo 
garantir a vida de muitos pacientes. 

“Nós da Rede Nacional de Con-
sórcios Públicos, desde o início da 
pandemia orientamos aos gestores 
para que buscassem informações 
oriundas das Universidades, seja 
em estudos acerca das vacinas, seja 
sobre a rota do vírus e sua interio-
rização, para um planejamento e 
engajamento no combate ao vírus, 
e o que as Universidades estavam 
produzindo em equipamentos de 
suporte: o “Inspire”, desenvolvido 
pelos professores da USP e equipe, 
(apoiados pelo Governo do Esta-
do), e em conjunto com a Marinha 
do Brasil e pessoas beneméritas, 
garantiu a possibilidade da doação 
de equipamentos através das solici-
tações de municípios e dos Consór-
cios Públicos, mantendo a qualida-
de de atendimento aos pacientes do 
Covid-19 nos hospitais regionais”, 
fala Victor Borges

O Conisud (Consórcio Inter-
municipal da Região Sudoeste da 
Grande São Paulo), recebeu no dia 
15 de março último, cinco respira-
dores, que foram doados pela POLI/
USP às cidades de Embu das Artes e 
Vargem Grande Paulista e um sexto 
está a caminho para instalação em 
São Lourenço da Serra.

O presidente do CONISUD, Ney 
Santos (prefeito de Embu das Artes) 
e a secretária executiva, Brígida Sa-

cramento, enviaram ofício em agra-
decimento ao Dr. Marcelo Zuffo, 
pelo pronto atendimento ao pedido, 
em um momento de colapso do sis-
tema de saúde regional e ao presi-
dente da Rede Nacional de Consór-
cios Públicos, Victor Borges, por ter 
intermediado essa profícua relação, 
assim como o Prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha e Diretor do Co-
devar (Consórcio de Desenvolvi-
mento do Vale do Rio Grande), que 
agradeceram os quatro novos respi-
radores que chegaram da USP para 
a Unwidade de Pronto Atendimento 
de Olímpia (UPA), dobrando assim 
a capacidade de atendimento do lo-
cal, estando ainda previstas entre-
gas para Guaraci e Bebedouro.

Equipamento de baixo custo, rá-
pida produção, tecnologia 100% bra-
sileira, equipamento portátil, autono-
mia de até 2 horas em caso de falta 
de energia elétrica, não necessita de 
uma linha de ar comprido para o fun-
cionamento e pode ser utilizado em 
hospitais, hospitais de campanha, am-
bulâncias e regiões remotas.

O “Inspire” nos mostrou que o am-
biente da universidade é capaz de pro-
mover desenvolvimento rápido, em-
bora exista um caminho a ser trilhado. 
Vimos que o Brasil ainda precisa fo-
mentar o amadurecimento da tecnolo-
gia nacional, para amparar legalmente 
o incentivo à cultura do desenvolvi-
mento de projetos. Nossas Universida-
des têm pesquisas de ponta, mas o país 
também precisa de mecanismos para 
levar isso para indústria, para aproxi-
mar a universidade da sociedade, para 
transferência de tecnologia.

Patricia de Campos
Jornalista

• SOBRE O INSPIRE •

ações, diretores da entidade irão 
propor ações importantes para esti-
mular o agro nos municípios.

Desde que trabalhou na cria-
ção da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa, a Uvesp tem 
orientado os vereadores a se pre-
ocuparem com o desenvolvimen-
to econômico do município.

A entidade aponta o incremento 
da Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente, dada a apro-
ximação entre ambas.

As feiras noturnas é um espetá-
culo à parte, em vários municípios, 
com atrações e venda dos produtos 
de agricultores da região.

Há uma Lei Geral Municipal 
da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte? 

Essa é a principal  pergunta, 
pois a partir dai é que podem ser 
incentivados os negócios dos pe-
quenos empreendedores.

Desburocratização dos processos 
para os empreendimentos rurais, 
com a melhoria dos serviços via In-
ternet, para orientação sobre paga-
mento de impostos e taxas, emissão 
de alvarás, licitações, inscrições, 
emissões de notas fiscais eletrônicas 
e informações em geral.

A Prefeitura deve realizar po-
líticas de incentivos tributários e 

orientá-los quanto aos programas 
de microcrédito no município, ope-
racionalizados, principalmente, pelo 
Banco do Povo. E juntamente com o 
Sebrae apoiar e divulgar as linhas de 
financiamentos específicas por meio 
dos programas do Desenvolve SP.

Estimular o cooperativismo, 
associativismo rural e a forma-
lização dos pequenos negócios. 
Entra aí ações nas Câmaras  Mu-

nicipais, em parceria com as coo-
perativas e sindicatos.

Incentivar a aquisição de gê-
neros alimentícios diversificados, 
produzidos em âmbito local, é uma 
das consequências de um trabalho 
conjunto no município para apoiar 
o pequeno produtor, o que também 
vem a fomentar a economia, com a 
circulação dos recursos.

Ao invés  de burocratizar as 
ações, os governos estão 
assumindo um papel facili-

tador, intermediários, em mercados 
novos ou existentes. Muitas empre-
sas privadas, ao longo do tempo, 
perceberam que este papel  empre-
endedor, não pode ser bem execu-
tado pelas burocracias tradicionais.

• orienTação •

UVESP propõe medidas para o Agro
Ações que as prefeituras podem implementar propostas no Fórum Brasileiro do Agronegócio.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• COOPERATIVISMO  •

O Poder  local  
deve realizar 

campanhas nas 
Escolas para 

despertar 
costumes 

sustentáveis’

viradouro • Gestores de Saúde do município de Viradouro recebem o Inspire.

• FormaLização 
DA ECONOMIA •

• ECONOMIA  •

• CAMINHOS  •

Assim aconteceu com o agrone-
gócio que passou, há algumas dé-
cadas a agir por conta própria, sem 
procurar os governos para outros 
fins, se não o de vender seus pro-
dutos e de estimular leis que favo-
reçam o empreendedor rural, ainda 
mais no Brasil com o agronegócio 
apresentando características de es-
pecial importância, graças, entre 
outros, à abundância da água.

Diante desse quadro, a União dos 
vereadores do Estado de São Paulo, 
durante três anos, cuidou de trabalhar 
pela implantação da Lei Geral da Pe-
quena e Microempresa, em parceria 
com o Sebrae, enfatizando o empreen-
dedorismo rural nos municípios.

A entidade contou  com a partici-
pação e consultoria do professor Sil-
vério Crestana, ex-gerente de políticas 
públicas do Sebrae e, atualmente, na 
assessoria do deputado Itamar Borges.

Ao participar do Fórum Brasi-
leira de Agricultura, em Ribeirão 
Preto, daremos destaque à algumas 

agostinho Turbian • Organizador do Fórum 
Brasileiro do Agronegócio.

inspire • Ventilador pulmonar, de baixo custo e rápida produção desenvolvido na Poli.
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neste índice como também entender 
seus critérios de avaliação, e levar 
esta aprendizagem para seus funcio-
nários e população em geral.

Com os políticos e a popula-
ção compreendendo e defendendo 
estes princípios de gestão, as pró-
prias instituições se fortalecem e 
tornam-se capazes de responder à 
uma sociedade sedenta por trans-
parência e participação. As regras 
deixam de ser meras proibições e 
passam a apontar modos mais efe-
tivos de resolver problemas. As 
funções são melhor cumpridas e as 
normas se tornam aliadas.

Na medida em que o IEG-M 
oferece um comparativo com admi-
nistrações de outros municípios ou 
mesmo passadas, fomenta uma dis-
puta política em torno de assuntos 
relevantes para a comunidade: se o 
município vai bem, é um argumen-
to para a administração; se vai mal, 
é munição para a oposição. Como 
instrumento de disputa, chama a 
atenção e seus valores se espalham 
pela comunidade, não dando espaço 
para desavenças pessoais que afas-
tam boas lideranças da política.

A arena política se torna um am-
biente muito mais produtivo e sau-
dável, seguro para quem disputa e 
para os que usufruem de seus resul-
tados, as políticas públicas. De fato, 
o IEG-M não avalia questões pura-
mente econômica, muito dependen-
tes de políticas macroeconômica 
que um prefeito não controla, e não 
faria sentido um Tribunal de Con-
tas cobrar dele algo que extrapola 
suas atribuições. Em todo caso, o 
seu uso junto com outros indicado-
res socioeconômicos como Índice 
de Vulnerabilidade Social, IDHM 
e IDEB torna o IEG-M poderoso 
para diagnósticos de desenvolvi-
mento municipal, algo estimulado 
pelos próprios Tribunais através do 
Instituto Rui Barbosa.

Aliás, tenho visto possibilida-
des incríveis no seu uso junto com 

Dr. Thiago Pinheiro Lima, 
foi empossado pela se-
gunda vez para cumprir 

novo mandato à frente do Órgão 
Ministerial, dia 31 de março, du-
rante sessão ordinária do Tribu-
nal Pleno da Corte.  

•  w w w. u v e S P. c o m . b r  • 
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As regras 
deixam de ser 

meras proibições 
e passam a 

apontar modos 
mais efetivos 

de resolver 
problemas’

• CONTAS PúBLICAS •

Nos últimos anos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avaliou a qualidade das administrações 
através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEG-M.

Índice de Efetividade da Gestão Municipal: 
Como ganhar com as boas práticas de gestão?

O índice é uma iniciativa de 
sucesso que se espalhou por 
todos os tribunais de contas 

estaduais brasileiros, foi premiado 
e difundiu critérios práticos univer-
sais de como governar. Tanto as leis 
como a opinião pública impedem 
hoje um administrador de ignorar 
responsabilidade fiscal. Porém os 
votos continuam dependendo de 
prestar bons serviços para a popu-
lação. Então, como conseguir resul-
tados brilhantes respeitando boas 
práticas de gestão? Como ganhar 
com isso? Seguem algumas suges-
tões sobre como cidadãos, gestores, 
instituições e a própria arena políti-
ca podem se beneficiar do índice, e 
maneiras de aprender com ele sobre 
gestão e desenvolvimento local.

é claro que os cidadãos ganham 
se o administrador público apren-
de a fazer mais e melhor com me-
nos dinheiro. é preciso entender 
que uma prefeitura conta com uma 
quantidade limitada de recursos. Se 
todos aprenderem com os critérios 
de avaliação do IEG-M, cada uma 
das etapas das políticas públicas 
melhora: os cidadãos ganham por-
que têm melhores serviços, apren-
dem a participar e avaliar melhor; 
os políticos, porque atingem melho-
res resultados e contam com uma 
sociedade capaz de entender quan-
do algo não é possível.

é importante que os agentes po-
líticos entendam como podem se 
fortalecer neste processo, precisam 
ganhar popularidade e votos, pois 
de nada adianta alguém com óti-
mas intenções e propostas que não 
se elege. Por isto, é importante não 
apenas conseguir bons resultados 

outros métodos de diagnóstico de 
desenvolvimento municipal, como 
os inspirados na avaliação multi-
dimensional do paradigma das ca-
pacitações de Amartya Sen ou nos 
atributos da comunidade da Insti-
tutional Analysis and Development 
de Elinor Ostrom, ambos laureados 
pelo Nobel de Economia. Este tipo 
de combinação entre metodologias 
aprofunda a compreensão de pro-
blemas e potenciais dos municípios, 
otimizando, ainda mais, os resulta-
dos sociais, econômicos e políticos.

Este é um assunto merecida-
mente já descrito neste espaço, por 
isso focou-se na sua utilidade para 
avaliação e aprendizado. Sobretudo 
com o advento do chamado “Estado 
4.0”, caracterizado pelo monitora-
mento, versatilidade e potencial de 
ação da informação via inteligência 
artificial, é vital armar cidadãos e 
agentes públicos de dados e orien-

tações sobre boas práticas para su-
perar qualquer crise e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Este 
é o foco, a razão de todos que levam 
a esfera pública a sério.

• CONTAS PúBLICAS •

Sereno e preocupado com os municípios no Ministério Público de Contas.

Thiago Lima continua na Procuradoria
A  Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo,  
Cristiana de Castro Moraes, enal-
teceu o “debate franco e harmo-
nioso” inerente à personalidade 
do Procurador-Geral e desejou 
uma exitosa gestão durante o biê-
nio de 2021-2023.

Ainda no mês de fevereiro, o Co-
légio de Procuradores do MPC-SP 
elaborou a lista tríplice viabilizando 
a escolha do Procurador-Chefe para 
o próximo mandato de 2 anos. 

Conforme reconhecido pelo Su-
premo Tribunal Federal na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 
1.791/PE, “em se tratando de in-
vestidura no cargo de Procurador-
Geral, no Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas do Estado, 
ela há de observar, também, o dis-
posto no § 3º do art. 128 c/c art. 
130, competindo à própria insti-
tuição a formação de lista tríplice 
para a sua escolha, depois, por no-
meação pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução.”

Em 24 de março, foi publica-
do no Diário Oficial o decreto 

23-3-2021 do Governador de São 
Paulo, Sr. João Doria, nomeando 
Dr. Thiago Pinheiro Lima para 
exercer, em recondução, o cargo 
de Procurador-Geral do Minis-
tério Público de Contas para um 
mandato de 2 anos.

Ao final da cerimônia de pos-
se, Dr. Thiago Pinheiro Lima 
agradeceu o apoio e o acolhimen-
to recebido por todos os Conse-
lheiros, durante a gestão anterior. 
Também enfatizou a receptivida-
de e parceria do Corpo de Audi-
tores, dos Diretores, dos Chefes 
de Gabinetes, e especialmente do 
Colégio de Procuradores e servi-
dores que atuam no MPC-SP. 

De formação cristã, o Procura-
dor-Geral de Contas de São Paulo 
falou sobre a ‘gratidão’, sentimen-
to que move sua vida todos os dias. 
Para ele, através da gratidão, é pos-
sível filtrar os problemas e as difi-
culdades e extrair deles a melhor 
forma possível de encará-los, cami-
nhando sempre em busca da felici-
dade. e finalizou: “a felicidade não 
é um ponto de chegada, é um modo 
pelo qual encaramos a vida e conse-
guimos caminhar diariamente”.

Dr. Thiago Pinheiro Lima é for-
mado em Direito pelo Instituto de 
Ciências Jurídicas e Sociais Profes-
sor Camillo Filho – ICF e especia-
lista em Direito Municipal pela Uni-
versidade para o Desenvolvimento 
do Estado e da Região do Pantanal 
– UNIDERP. Antes de ingressar no 
Ministério Público de Contas, foi 
Analista Judiciário e Titular de Car-
tório Eleitoral no Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará e, depois, no Tribu-
nal Regional Eleitoral de São Paulo.

• TraJeTória •

Ele sempre 
recomendou 
os cuidados 
necessários 

com o 
orçamento 
municipal’ Da Redação

uvesp@uvesp.com.br

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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Marcos Rehder Batista
Sociólogo, doutorando em Desenvolvimento 
Econômico no Instituto de Economia/Uni-
camp e do SP in Natura Lab/FCA-Unicamp, 
criador do Projeto RB Sustentabilidade 4.0. 
E-mail: marcosrehder@gmnail.com.
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• LegiSLação •

A nova Lei de Licitações e Contratos
Uma primeira abordagem

• INVESTIMENTOS •

China. A cultura local e as oportu-
nidades de negócios foram apresen-
tadas. Destacaram os meios pelos 
quais  os escritórios podem apoiar 
o exportador em   países parceiros,  
além de oferecer apoio nas informa-
ções atualizadas desses mercados. 

O diretor de Relações Institu-
cionais da IBS -SP e mentor do 
Programa Exporta SP, Aldo Bru-
nhara,  foi quem trouxe a palestra 
de Benefícios e Externalidade Po-
sitiva da Atividade Exportadora 
nos Municípios.  O palestrante  de-
monstrou os bons resultados   dos 
municípios que desenvolveram a 
cultura exportadora.  “Exportação 
é uma jornada com desafios para 
serem alcançados pelos empreen-
dedores, obter ajuda em capacita-
ção e apoio da gestão municipal, 
de certo torna a caminhada menos 
pesada, mais rápida de ser alcan-
çada e com maior qualidade”, afir-
mou Aldo Brunhara.

Com a moderação de  Nata-
lia Muto,   participaram de uma 
mesa redonda,  CEO da TEcMo-
bile, Evandro Barros, Vice-pre-
sidente da AC de Santo André, 
Evenson Dotto, Coordenador de 
Negócios internacionais da AC 
Franca, Rafael Pugliesi.

A apresentação dos cases de su-
cesso entre as parcerias da socieda-
de civil com governos municipais, 
mostrou aos bons resultados alcan-
çados  apresentando Casos de su-
cesso de parcerias entre sociedade 
civil e governos municipais, trou-
xeram suas experiencias mostrando 
grandes possibilidades e sucesso em 
aliança entre empresários, associa-
ções comerciais e gestão municipal  
para desenvolvimentos de negócios 
internacionais nas empresas locais.

Em sua terceira edição, a InvestSP orienta gestores municipais para realizar exportações.

Como identificar e estimular 
exportações em seu municí-
pio , mais um curso da In-

vestSP,  aconteceu em 13 de abril 
com informações relevantes de 
como o gestor pode apoiar e ajudar 
a desenvolver a cultura exportadora 
do seu  município. O evento con-
tou com especialistas da InvestSP, e  
convidados que descreveram passo 
a passo as ferramentas úteis e um 
case de sucesso entre a iniciativa 
privada e a  gestão municipal.

O evento foi dividido em quatro 
partes, iniciando-se  com a  apre-
sentação do especialista  Thiago 
Messena, coordenador de Promo-
ção para Exportações da InvestSP.  
Ele  apresentou os objetivos, as 
iniciativas, como  Poupatempo do 
Exportador e o Programa de capa-
citação para empresas de médio, 
pequeno e micro porte para expor-
tações,  o Exporta SP  e falou dos 
serviços que a InvestSP como hub 
de exportações do estado pode 
oferecer de apoio aos gestores e 
consequentemente aos empresá-
rios locais para desenvolver ou 
aumentar suas exportações.

A segunda etapa foi dirigida por  
Laura Barbosa e Taiame Souza, re-
presentantes em São Paulo dos es-
critórios internacionais de Dubai e 

O vice-presidente executivo da 
InvestSP, Torquato Jardim, dis-
se que o retorno  dos cursos tem 
demonstrado que os prefeitos e 
secretários municipais  buscam 
alternativas de desenvolvimento, 
destacando a importância da par-
ceria público privada.

O secretário de Desenvolvi-
mento Marco Vinholi  tem incen-
tivado a realização desses cursos, 
principalmente nessa época em 
que precisam ser encontradas al-
ternativas para a retomada do 
crescimento econômico. Segundo 
ele, é hora de reinventar

O prefeito Duarte Nogueira, de 
Ribeirão Preto, disse que a cidade 
participou do evento promovido 
em boa hora pelo InvestSP. Segun-
do ele, foram tratados assuntos que 

Gestores municipais conhecem 
alternativas de desenvolvimento

fomentam o comércio exterior nos 
municípios. “Ribeirão já segue as 
sugestões, no que diz respeito ao 
apoio às empresas exportadoras, 
que estão sendo organizadas pelo 
Núcleo Multisetorial de Comércio 
Exterior. O apoio da INVEST SP 
é fundamental para que as cidades 
apliquem os conhecimentos e as-
sim, torne a retomada pós-pande-
mia uma oportunidade econômica 
e, consequentemente em geração de 
renda e emprego”, afirmou.

O Jornal do Interior tem divul-
gado os cursos e a Uvesp desta-
cando em suas redes sociais para 
mostrar os governos inovadores 
existentes e conhecer os que 
querem  melhorar a qualidade de 
vida dos seus munícipes.  

O apoio da
InvestSP é 

fundamental 
para a 

retomada 
pós-pandemia’

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

de 17 de julho de 2002, e os arts. 
1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011, após decorri-
dos 2 (dois) anos da publicação 
oficial desta Lei.

A primeira leitura dos textos aci-
ma causa certa perplexidade, certa 
confusão, isto porque, enquanto o 
art. 194 diz: Esta lei entra em vi-
gor na data de sua publicação, o 
art. 193 estabelece uma vacatio le-
gis (vazio legal) de dois anos, para 
que as leis 8.666/93, 10.520/2002 e 
12.462/2011(artigos 1º a 47-A), se-
jam formalmente revogadas. 

No entanto, aquelas mesmas 
leis poderão ser revogadas, pon-
tualmente, por decisão discri-
cionária de cada Administração, 
dentre as milhares deste nosso 
incrível país, desde que atendidos 
os requisitos grafados no artigo 
191 do Novo Estatuto.

No entanto, apesar de concordar 
com a vacatio de dois anos, louvá-
vel, consideradas as inovações e a 
complexidade de alguns dispositi-
vos, lembrando que foi assim com o 
novos Códigos Civil e de Processo 
Civil, ouso discordar da opção co-
locada pelo legislador infraconstitu-
cional, na medida em que a evidente 
discricionariedade da opção afeta a 
segurança jurídica, pedra angular, 
que deve permear o conjunto de re-
gras assentadas no novo estatuto.

Após quase trinta anos de vigência da Lei nº 8.666/93, está em vigor desde 1º de abril de 2021, a 
Lei nº 14.133: Lei da Licitações e Contratos Administrativos, que já nasceu grande: são 194 artigos.

Artigos estes que, apesar de 
aglutinar as três principais 
Leis que envolvem o tema: 

Lei nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02 
(pregão) e lei nº 12.462/11 (ROC 
– Artigo 1º a 47-A), perdeu a opor-
tunidade de envolver, no mes-
mo diploma, outras Leis que tra-
tam do tema, como concessões 
(Lei nº 8.987/96) e PPP’s (Lei nº 
11.079/04), admitindo, entretanto, 
aplicação subsidiária (art. 186).

De entrada, considerando-se 
que a primeira preocupação do 
interprete deve ser com a eficá-
cia da lei, vamos aos dispositivos 
que tratam da sua vigência: arti-
gos 191, 193 e 194: 

Art. 191. Até o decurso do 
prazo de que trata o inciso II do 
caput do art. 193, a Administra-
ção poderá optar por licitar ou 
contratar diretamente de acordo 
com esta Lei ou de acordo com 
as leis citadas no referido inciso, 
e a opção escolhida deverá ser 
indicada expressamente no edi-
tal ou no aviso ou instrumento de 
contratação direta, vedada a apli-
cação combinada desta Lei com 
as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do 
caput deste artigo, se a Adminis-
tração optar por licitar de acordo 
com as leis citadas no inciso II 
do caput do art. 193 desta Lei, o 
contrato respectivo será regido 
pelas regras nelas previstas du-
rante toda a sua vigência.

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, 
na data de publicação desta Lei;

II - a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a Lei nº 10.520, 

De qualquer forma, a leitu-
ra do dispositivo conduz às se-
guintes constatações:

(i) A opção deve envolver a 
nova lei na íntegra;

(ii) A revogação das leis ante-
riores é irreversível e 

(iii) A opção deve ser convali-
dada por instrumento normativo, 
lei ou decreto, editado pela Ad-
ministração optante.

as inovações são significati-
vas, algumas têm como escopo 
aglutinar precedentes sumulados 
pelos Tribunais de Contas, espe-
cialmente aqueles do TCU, en-
quanto que outras revelam nítida 
preocupação com o planejamento, 
a eficiência e a segurança jurídi-
ca, valendo citar, como exemplo, 
o dialogo competitivo, como nova 
modalidade de licitação; a obriga-
toriedade de compliance para as 
obras do grande vulto (acima de 
duzentos milhões) e a exclusão do 
Convite e da Tomada de Preços, 
como modalidade de licitação.

Finalizando esta primeira aborda-
gem, uma curiosidade e um alerta. 

A CURIOSIDADE: a quantida-
de de princípios - 22 (vinte e dois) 
- abrigada no artigo 5º da Lei nº 
14.133/2021. confira-se:

Art. 5º. Na aplicação desta Lei, 
serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade, 
da eficiência, do interesse públi-
co, da probidade administrativa, 
da igualdade, do planejamento, 
da transparência, da eficácia, da 
segregação de funções, da moti-
vação, da vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, da seguran-
ça jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporciona-
lidade, da celeridade, da econo-
micidade e do desenvolvimento 
nacional sustentável, assim como 
as disposições do Decreto-Lei nº 
4.657, de 4 de setembro de 1942. 
(Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro)

Como diz meu amigo José 
Renato Nalini, ex-presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo: quem se arriscará na 
gestão pública???

O ALERTA: não se precipitem. 
a nova lei é complexa, detalhis-
ta. todos os tipos penais da Lei nº 
8.666/93 estão revogados e passa-
ram a integrar o código penal, com 
penas aumentadas e vigência a par-
tir de 1º de abril de 2021. Cuidado!!!

Prato cheio 
para o 

Ministério 
Público e 

Tribunais de 
Contas’

Antonio Sergio Baptista
Advogado - USP - Turma de 1964, es-
pecialista em Direito Público Municipal, 
Coordenador Geral e Presidente do Con-
selho Jurídico da Amesp - Associação dos 
Municípios do Estado de São Paulo.

• PALESTRAS •

• TESTEMUNHAL •

Torquato Jardim • Vice-presidente executivo da Agência InvestSP.

Duarte Nogueira • Prefeito Municipal de 
Ribeirão Preto.

Marco Vinholi • Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional.



Essas reações são observáveis 
em três fases distintas: 

1 - a fase de alerta - em 
que se entra com frequência e se 
sai rápido. Exemplo: na véspera de 
uma viagem ou de uma festa;

2 - a fase de resistência com que-
da de imunidade - quando surgem, 
então, doenças oportunistas como a 
gripe, o herpes e a alergia, e 

3 - a fase de exaustão- que gera 
doenças mais graves como angina, 
infarto, desânimo, depressão e alte-
ração da libido.

Os maiores problemas do nosso 
tempo são o stress, a ansiedade e a 
depressão com todas as suas consequ-
ências. Por isso, é importante o acom-
panhamento médico e, muitas vezes, é 
necessária a utilização de medicamen-
tos que são muito eficazes.

Alguns bons hábitos podem con-
tribuir para diminuir o stress e me-
lhorar a nossa saúde mental e física. 

Reprograme o seu relógio bio-
lógico, acorde cedo, abra a cor-
tina e a janela. A aurora matinal 
tem grande efeito benéfico sobre 
o cérebro emocional.

Os ácidos graxos Ômega-3 são 
combustível essencial para o siste-
ma nervoso central. As células ner-
vosas ou os neurônios são como que 
envelopados por esses ácidos gra-
xos. São boas fontes de Ômega-3 o 
salmão, a sardinha, o atum, a ancho-
va, a cavala, o arenque, o agrião e o 
espinafre, por exemplo.

A essência da vida é o movimen-
to. Ele melhora a vida das pessoas 
em todos os aspectos: a pele reju-
venesce, porque a pessoa dorme e 
alimenta-se melhor, o sangue cir-
cula melhor, assim como também 

de insônia. Importante: horário para 
dormir, quarto escuro, roupa con-
fortável, refeição leve à noite, ba-
nho morno, exercício durante o dia.

A meditação ajuda a reduzir o 
stress e a ansiedade, melhora a me-
mória, amplia as emoções positivas, 
melhora o sono, diminui a irritação 
cortical e aumenta o bem-estar.

O ser humano precisa de afeto, 
amor, suporte emocional, impor-
tante tanto para o homem quanto 
para a mulher. Os animais podem 
também nos ajudar. Estudos cien-
tíficos mostram que idosos com 
animais de estimação em casa 
mostraram melhor resistência psi-
cológica às dificuldades da vida.

Nos últimos 40 anos, a sociobio-
logia demonstrou que nossos genes 
são altruístas. Nossa preocupação 
com os outros e a paz interior que 
ela traz são parte de nossa feitura ge-
nética. O prazer em ajudar os outros 
é uma emoção sentida não apenas 
pelos sábios hindus e taoístas e pe-
los profetas hebreus, cristãos e mu-
çulmanos, mas também por milhões 
de seres humanos anônimos, muitos 
deles ateus. Estudos a respeito das 
pessoas que são mais felizes apon-
tam para dois fatores: elas têm rela-
cionamentos emocionais estáveis e 

melhora o desempenho sexual. O 
exercício aumenta a produção e a 
liberação de endorfina, neuro-hor-
mônio importante para o cérebro, 
como aumenta também  a serotoni-
na. Escolha uma atividade prazero-
sa e lembre-se: é a regularidade que 
importa, mais que a intensidade.

Certamente, é a técnica médica 
mais antiga do planeta, com quase 
5.000 anos de prática documenta-
da. Possibilita a perfeita circula-
ção da energia “Qi” através dos 
meridianos e age diretamente no 
sistema nervoso,  aumentando a 
produção de neurotransmissores 
essenciais ao cérebro emocional.

A insônia é considerada a “epi-
demia moderna”. No Brasil, estima-
se que 3 em cada 10 adultos sofram 

cargo de deputado federal. Mas posso 
dizer que a semente dessa Frente Par-
lamentar foi plantada em Itu, minha 
cidade, que é uma Estância Turística.

Fui prefeito de Itu de 2005 
a 2012 e, durante este período, 
trabalhei muito para desenvolver 
essa área não só no meu municí-
pio, mas em outras 67 cidades, 
quando presidi a Associação das 
Prefeituras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo.

E essa semente brotou no Con-
gresso Nacional, dando muitos fru-
tos. Nestes seis anos como presiden-
te da Frentur, e com o apoio dos 235 
deputados e senadores que compõe 
esse colegiado apresentamos estu-
dos e aprovamos vários projetos de 
apoio ao desenvolvimento econô-
mico através do turismo.

 
- A atualização da Lei Geral 

do Turismo;
- A transformação da Em-

bratur em agência;
- A abertura de 100% do capital 
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• maiS exercício FíSico e 
MENOS ANTIDEPRESSIVOS •

• A ENERGIA DA LUZ •

• aPoio à FrenTur •

• LegiSLação •

Herculano consagrou-se no 
apoio ao turismo e municipalismo

Desde seu mandato de vere-
ador e os dois de prefeitos, 
Herculano Passos indicou 

sua plataforma, voltada ao munici-
palismo (fortalecimento das cida-
des) e ao turismo (agente arrecada-
dor de emprego e renda).

Em Itú, aonde fez administra-
ções com importantes resultados 
para a sociedade, ele procurou 
atender a máxima do turismo, em 
três dimensões, segundo o estu-
dioso Philip Kotler, da Universi-
dade de Harvard: a investibilida-
de, atratividade e habitabilidade. 
Assim, ele transformou Itú em um 
centro de empresas, habitação e 
atrações, até mesmo por ser con-
siderado o “Berço da República”.

Ao transmitir a Frentur, ao depu-
tado Max Beltrão, Herculano fêz um 
pequeno resumo de suas conquistas, 
já consagradas na administração de 
Itú e na presidência da Aprecesp – 
Associação das Prefeituras Estân-
cias do Estado de São Paulo.

“A Frentur foi criada em 2015, 
quando assumi, pela primeira vez, o 

das empresas aéreas brasileiras para 
investidores estrangeiros; e

- Apoiamos o fim da exigên-
cia de vistos para turistas cana-
denses, australianos, americanos 
e japoneses entrarem no Brasil, 
que, resultou, em menos de uma 
semana, em um aumento de inte-
resse de 36% dos estrangeiros em 
conhecerem o Brasil.

Com a pandemia e todos os im-
pactos negativos para nosso setor, 
intermediamos negociações entre os 
segmentos da cadeia produtiva do tu-
rismo e o governo federal, que resul-
taram em ações de socorro financeiro 
a empresas e trabalhadores.

Alcançamos ainda tantas outras 
conquistas para o setor e vamos 
continuar fazendo isso, como a 
aprovação, neste mês, do Programa 
de retomada do setor de eventos e 
turismo, que prevê o parcelamen-
to de débitos de empresas do setor 
com o Fisco, em razão da pandemia.

Ao agradecer o apoio dos de-
putados , principalmente os pre-
ocupados com o turismo, nesses 
seis anos, ele continua agora 
como vice-presidente, dando o 
apoio, com olhos voltados para o 
turismo paulista.

Em entrevista ao Jornal do In-
terior, Herculano Passos reafirmou 
seu desejo de trabalhar sempre pelo 
turismo brasileiro, “entendo que o 
setor é o que mais oferece oportu-
nidades de emprego e é exatamen-
te isso, o que pretendemos, ajudar 
na retomada do desenvolvimento. 
“Tenho conversado muito com os 
gestores para entender o fenômeno 
das cidades e sua capacidade de dar 
ampla divulgação às suas belezas 
naturais, à história e à cultura”.

Continua na Frentur - Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, agora como vice-presidente.

Stress é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras, 
capazes de perturbar a homeostase, que é a capacidade dos organismos manterem uma certa estabilidade.

• EQUILÍBRIO •

Stress,  Ansiedade  e  Depressão

íntimos com os outros e estão envol-
vidas na comunidade em que vivem.

Aos que quiserem se aprofun-
dar neste apaixonante tema, reco-
mendo o livro “Curar” do médico 
francês Dr. David Servan-Schrei-
ber ex-professor na Universidade 
de Pittsburgh (EUA).

Mens 
sana in 
corpore 

sano’

• QuaiS São •

• criação •

• onde Fica •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• ACUPUNTURA •

• HIGIENE DO SONO •

• mediTação •

• a grande conexão •

• o amor é uma  
NECESSIDADE BIOLÓGICA •

• a revoLução
na nuTrição •

Geraldo Alckmin
Médico e ex-governador do 
Estado de São Paulo

“Este conteúdo foi produzido, editado e publi-
cado  pela The Winners Prime Leaders Maga-
zine, cedido para reprodução”.



ou então com as vinícolas que há 
alguns anos eram associadas ape-
nas a São Roque e Espírito Santo 
do Pinhal e hoje estão espalhadas 
por todo Estado. Acredito que esta 
qualificação da oferta, aliada a um 
dólar ainda alto por algum tempo 
e à impossibilidade de viagens 
mais longas, pelos mais diversos 
motivos, fará com que os destinos 
do interior paulista se bem traba-
lhados, possam ter um crescimen-
to como nunca no nosso setor. é 
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excelência que acabam ativando a 
demanda de serviços turísticos. Al-
guns exemplos como São José dos 
Campos e região, como centro de 
tecnologia aeroespacial; Ribeirão 
Preto como agronegócio; São Car-
los como turismo técnico e cientí-
fico e assim sucessivamente. esta 
variedade de atividades torna o in-
terior do Estado pujante, não ape-
nas no emissivo, reconhecido como 
o segundo maior mercado do país, 
atrás apenas da Grande São Pau-

seguirem passar por este momento 
tão difícil. Em março o Governo 
do Estado fez mais um movimento 
de socorro com a liberação de mais 
R$ 100 milhões, sendo R$ 50 mi-
lhões via Banco Desenvolve SP e 
os outros R$ 50 milhões por meio 
do banco do Povo, instituições fi-
nanceiras do Governo paulista, po-
rém cada um focada em um tipo de 
cliente. O Banco do Povo atua no 
microcrédito, auxiliando os micro-
empreendedores. Há, naturalmente 
diferenças de exigências e garan-
tias, afinal se está falando de um 
sistema financeiro, mas ajudamos 
a flexibilizar. o fundamental é que 
nossa decisão foi primeiro acompa-
nhar as demandas de cada segmento 
e a partir daí, ajudar como interfa-
ce”, falou o Secretário.

Por fim questionamos a tendên-
cia do turismo paulista. O Secretá-
rio de Turismo do Estado de São 
Paulo diz “que o turismo de negó-
cio é mais amplo do que a maioria 
imagina e está naturalmente as-
sociado a capital paulista, porém 
o interior do Estado tem polos de 

• TURISMO •

“Para que possamos ter da-
dos mais precisos sobre 
o turismo no Estado de 

São Paulo, que é certamente um dos 
segmentos mais afetados com a pan-
demia do COVID 19 e é também um 
setor que movimenta uma grande ca-
deia produtiva, gerando renda tanto 
para empresas, como trabalhadores 
formais e informais, a partir do mês 
de abril, as atividades econômicas e 
de empregos no turismo contará com 
o reforço técnico da Fundação Siste-
ma Estadual de Análises de Dados 
(Fundação Seade).

Foi firmado um termo de coo-
peração assinado com a Secretaria 
de Turismo do Estado, o Centro de 
Inteligência da Economia do Turis-
mo (CIET) terá acesso aos estudos 
globais, de todo o Estado, aos recor-
tes por região administrativa e por 
segmento de atividade.

A temporada de maior movi-
mentação de viagens sempre foi 
no período de verão, entre no-
vembro e março, atipicamente em 
2020/2021 a viagens inexistiram 
por estarmos ainda no enfreta-
mento contra o vírus.

Conversamos com o Secretário 
de Turismo do Estado de São Pau-

lo, Vinicius Lummertz, para saber 
quais os rumos do turismo paulista 
frente ao momento. Inicialmente 
perguntamos quais ações de apoio 
ao empresariado do trade o gover-
no do Estado tem feito (e fará) para 
que possam se manter durante esse 
período pandêmico? 

“Nossa primeira ação efetiva 
ocorreu em 17 de março de 2020, 
logo no início, quando adaptamos 
nosso Programa de Crédito Turís-
tico, lançado seis meses antes, para 
que pudéssemos oferecer capital de 
giro, inicialmente voltado para in-
vestimentos, novos empreendimen-
tos, reformas, ampliações e molda-
do agora para ações mais diretivas.

Em abril falamos com os sindi-
catos patronais e de empregados 
para evitar as demissões; na ponta 
comercial conversamos com o Pro-
con e as entidades de classe, prin-
cipalmente de agenciamento de via-

Quais  os  melhores  rumos  para  o  Turismo  Paulista?
   O reforço técnico da Seade foi fundamental para     ter dados mais precisos sobre o turismo no Estado de São Paulo.

gens, para evitar a judicialização de 
uma situação grave a não havia sido 
causada pelas partes.

Em maio, junto com os empre-
sários começamos a desenhar pro-
tocolos de segurança sanitária e as 
fases do Plano São Paulo, para fazer 
frente à gravidade da pandemia de 
acordo com as regiões do Estado. 
Estivemos frente a mobilização e 
informação, criamos e-books orien-
tativos, campanhas de adiamento 
e remarcações de viagens, estudos 
regionalizados de impacto e simu-
lação da retomada. Porém, no que 
mais nos dedicados foi na tentativa 
de oferecer crédito, oxigênio para 
que as empresas pudessem passar 
por esta situação tão difícil. O Go-
verno do Estado ofertou mais de R$ 
2 bilhões; do Governo Federal, via 
Fungetur, repassou mais de R$ 400 
milhões, quase a metade do  repasse 
de todo país. Agora em março, São 
Paulo liberou mais R$ 100 milhões, 
e fez   redução do ICMS de alguns 
produtos que impactam o segmento 
de alimentação, e suspendeu por pe-
ríodo determinado os cortes de for-
necimento de água e gás. Penso que 
a mais importante ação do Gover-
no do Estado fez, foi a coragem de 
encarar o desafio de desenvolver a 
vacina Coronavac, hoje o grande in-
dicativo da saída da crise. Não fosse 
esse esforço do Instituto Butantan, 
o Brasil estaria em situação ainda 
mais grave e sem perspectivas. 

Nosso outro questionamento foi 
saber se existe algum diferencial 
no apoio para grandes e pequenos 
empreendimentos? “Sim. Natural-
mente as possibilidades de auxí-
lio devem ser receitadas de acordo 
com uma equação que considere 
gravidade e urgência, isso porque 
os recursos emergenciais são fini-
tos, devendo ser usados de forma a 
garantirem os melhores resultados, 
para preservação dos empregos e a 
possibilidade de as empresas con-

É hora do 
“doméstico” 

conquistar esse 
consumidor’

• RUMOS •

• DIFERENCIAIS •

• APOIO AOS EMPRESÁRIOS •

Patricia de Campos
jornalista

Toni Sando de Oliveira
Presidente Executivo do São Paulo Conven-
tion & Visitors Bureau, 1º VP do CVB Latan 
& Caribe e Membro da Academia Brasileira de 
Eventos e Turismo.

• SuPeração •

2022 será, também, o ano do 
centenário da Semana de Arte Mo-
derna, movimento que agitou o 
Brasil, quebrando padrões e mo-
delos, a partir dos encontros reali-
zados no Teatro Municipal de São 
Paulo. Em conjunto, será comemo-
rado o bicentenário da Independên-
cia do Brasil, que, só pelo nome, 
possui relevância autoexplicativa. 
Teremos ainda a Copa do Mundo, 
que cria e representa a união e mo-
biliza as emoções.

Inúmeras ocasiões serão reto-
madas à normalidade, com a ex-
pectativa e esperança de que toda a 
população será vacinada. E aí vem 
a tão aguardada volta do carnaval 
de rua e dos sambódromos, com os 
cidadãos exercendo seu direito de 
ir e vir de forma ampla e segura. O 
carnaval de 2022 será a grande ce-
lebração da vida e da alegria, que, 
com certeza, terá um sentido maior 
ainda depois da pandemia.

Páscoa, Dia das Mães, dos Pais, 
dos Namorados, Parintins, São João, 
Oktoberfest, Natal Iluminado... sem 
esquecer que também 2022 será 
marcado pelo ano eleitoral, na qual 
as pessoas poderão exercer seus di-
reitos cívicos, debater e refletir li-
vremente o futuro do País.

Não será diferente para as fei-
ras, congressos, simpósios, con-
ferências, convenções e demais 
encontros. Hoje o setor trabalha 
para a sobrevivência, com as as-
sociações e entidades de classe 
dialogando diariamente com o 
poder público para garantir um 
contexto possível para se man-
ter as operações, compromissos 
e empregos. Em paralelo, é certo 
que o setor irá se reerguer, apesar 
de todos os traumas e dificulda-

Dentre todas as incertezas que o mercado e as pessoas vivem hoje, há, pelo menos, uma certeza: 
os desafios serão superados.

A pandemia irá passar, a vaci-
nação, uma hora, será plena, 
a economia voltará a aquecer 

e a população voltará a se encontrar.
Dado o contexto, o ano de 

2022 já é a representação exata 
desta esperança concreta; e os si-
nais são múltiplos.

O entusiasmo, otimismo e ex-
citação pós-pandemia moverão o 
mundo para frente, com vontade de 
viver, e dará novamente pulsão à 
vida. afinal, tanto tempo confinados 
em casa e privados de contato, fará 
com que as pessoas viajem, jantem, 
festejem, encontrem amigos e fami-
liares, frequentem teatro, parques 
temáticos, usufruam os serviços dos 
hoteis, aproveitem as cidades próxi-
mas e conheçam novos lugares. E, 
finalmente, nossos bravos profissio-
nais da saúde terão um tempo para 
suas merecidas férias.

des, forte, com novos formatos e 
mais necessário do que nunca.

Os Convention & Visitors Bure-
au e Entidades de Destinos atuam 
na prospecção de eventos futuros, 
na capacitação do bem receber e na 
promoção dos destinos. Apesar de 
todas as dificuldades e ajustes ne-
cessários neste período, não para-
ram um só segundo.

Seguiram e seguem atuantes, 
prontos para atender as demandas 
de prospecção, apoio e captação 
de eventos, que já estão sendo pre-
parados para 2022, 2023, 2024 e 
mais, com profissionais qualifica-
dos e os melhores fornecedores da 
cadeia produtiva de turismo, even-
tos, hotelaria, entretenimento, gas-

Tudo pode - e vai - ficar bom de novo

tronomia, comércio e viagens, em 
um trabalho que pode ser realizado 
seguindo o distanciamento social e 
todos os protocolos de saúde, hi-
giene e bem-estar. São peritos tam-
bém na articulação público-priva-
da, na escolha do destino certo e na 
busca pelos parceiros ideais para 
viabilizar qualquer evento e ações 
de promoção de um destino.

Em 2022 não teremos apenas 
uma retomada, mas sim, uma re-
nascença. Esse futuro está logo ali 
e, para isso, temos que nos pre-
parar hoje, apesar das limitações 
impostas no momento. Temos de 
gerar energia e planejar desde já, 
inclusive, para obter as melhores 
propostas de preços, espaços e dis-
ponibilidade de agenda.

Para escolher um destino certo, 
consulte os Convention & Visitors 
Bureau e Entidades de Destinos do 
Brasil em _unedestinos.com.br.

Por isso
o momento

de preparar
o futuro
é agora’

lo, como receptivo, com hotelaria 
de qualidade e serviços de apoio 
correlatos como gastronomia e es-
paços para eventos. Esta qualidade 
também é encontrada no turismo 
de lazer, que sem dúvida será o pri-
meiro a reagir Investimentos que 
foram feitos nos últimos anos tem 
qualificado a oferta pelo interior, 
como aconteceu em Olímpia, e em 
breve, nas regiões de Andradina 
e Birigui, respectivamente com o 
parque aquático e centro de kart; 

hora do turismo “doméstico” con-
quistar esse consumidor”

O Secretário Estadual de Turis-
mo, Vinicius Lummertz, relatou 
ainda que através da parceria com 
o Seade, será possível utilizar os 
indicadores dos estudos através das 
diversas ferramentas, para acom-
panhamento das atividades e cria-
ção de ações ainda mais assertivas.

• TURISMO •
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Para conhecer tudo o que cerca da teoria 5.0, o Jornal do Interior ouviu o curador do projeto “Brasil 5.0”.

Cidade 5.0 - O futuro dos municípios
• TECNOLOGIA • • geSTão •

Governo inovador: Experiência internacional
A prática de excelência na gestão pública municipal é o que propõe a obra “Cidades Excelentes”.

fiscal e orçamentário do município 
e propor melhorias condizentes com 
a realidade local. enfim, pôr em 
prática a excelência na gestão mu-
nicipal. Precisamos urgentemente 
trazer mais técnica, mais dados para 
sustentar nossos debates políticos, 
aumentando assim a sua qualidade.

JI – Em termos de médio e longo 
prazo, o que podemos esperar como 
um novo retrato da realidade muni-
cipal do Brasil a partir da aplicação 
da metodologia Cidades Excelentes?

Leonardo Rischele – Este 
conhecimento é um caminho para 
tornar as cidades brasileiras exce-
lentes. Nos inspiramos em algu-
mas localidades do exterior e que-
remos trazer o que se espera do 
futuro para hoje, oferecer o melhor 
para a população e um direciona-
mento objetivo e realista para os 
gestores públicos tomarem deci-
sões pautadas na nossa realidade. 
no final das contas, tratamos de 
uma excelência de cidadania.

Para mais informações sobre 
a obra, acesse www.cidadesexce-
lentes.com.br

Você também pode navegar e co-
nhecer o desempenho das cidades do 
Brasil acessando a plataforma IGMA 
em https://igma.aquila.com.br/

A publicação orienta gestores 
públicos, a iniciativa priva-
da e a sociedade em geral a 

como promover a melhoria contí-
nua das regiões onde vivem. confi-
ra a seguir uma entrevista com dois 
dos autores da obra, os especialistas 
e consultores em gestão Leonardo 
Rischele e Rodrigo Neves.

JI – O que é uma Cidade Exce-
lente? Como este conceito surgiu?

Leonardo Rischele – A experi-
ência do Aquila no exterior sensibi-
lizou o nosso olhar para o cotidiano 
de cidadãos que vivem uma rea-
lidade bem diferente da nossa no 
Brasil. Quando atendíamos clientes 
em regiões estrangeiras, sentimos 
na pele a diferença dos processos 
de gestão social em determinadas 
localidades.

Em paralelo, já estávamos há 
quase 10 anos atuando em algumas 
prefeituras pelo país. Então, essa 
vivência nos chamou atenção para 
a forma como o poder público efi-
ciente influencia positivamente e 
realidade da comunidade. Percebe-

ONU por exemplo, pesquisamos 
os principais eixos que contribuem 
para a promoção de qualidade de 
vida das pessoas em um município.

Nossa primeira conclusão foi de 
que a excelência deveria vir do se-
tor público, que necessita ser capaz 
de oferecer serviços de qualidade ao 
menor custo e ainda criar um am-
biente regulatório que fomente a 
iniciativa privada.

Dessa forma, chegamos a cinco 
pilares estruturais que se retroali-
mentam: eficiência Fiscal e Trans-
parência, Educação, Saúde e Bem
-estar, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana e Desenvolvimento Socioe-
conômico e Ordem Pública. 

o ponto de partida de tudo é a efici-
ência fiscal e transparência da adminis-
tração local. O objetivo é desenvolver 
a independência econômica e finan-
ceira dos municípios, aumentando sua 
capacidade de investimento.

Entendemos que o administrador 
público promoverá um ciclo virtuo-
so de desenvolvimento humano na 
sua cidade. Assim, impactando di-
retamente o IDH – Índice de Desen-

mos para possibilitar à gestão pú-
blica municipal brasileira levar a 
excelência para as suas cidades. O 
IGMA, que é atualizado constante-
mente, permite a comparação de ci-
dades comparáveis, sob a realidade 
de um mesmo país. Um gestor pode 
facilmente saber como outros mu-
nicípios que se assemelham ao seu 
desempenham melhor em alguns 
índices e buscar, por exemplo, me-
lhorar a sua administração também. 
uma das maiores dificuldades que 
encontramos ao longo dos últimos 
10 anos atuando na área pública era 
essa falta de informação organizada 
e rápida para a tomada de decisão.

JI – Como a metodologia Cida-
des Excelentes pode contribuir para 
as ações dos vereadores, tendo em 
vista que são eleitos diretamente 
pela população para representá-la?

Rodrigo Neves – Os vereadores 
são peças chave na representação 
das necessidades da população. 
eles têm o desafio contínuo de con-
ciliar as demandas da população, 
com a formulação da legislação e a 
interlocução com o executivo local. 

Agora, ao analisarem e apre-
sentarem propostas ou fiscalizarem 
ações, podem contar com dados ri-
cos para a melhor tomada de deci-
são a favor dos habitantes da cidade. 
Eles poderão, com mais profundi-
dade, acompanhar o desempenho 

Um dos principais protago-
nistas na transformação 
digital, Francisco Antonio 

Soeltl e Marcos Godinho, da Secre-
taria de Desenvolvimento Econô-
mico de Santo André.  Relataram    
os caminhos pelos quais os agentes 
públicos devem seguir para a inte-
gração nesse projeto sem volta.

Francisco: é um projeto de in-
teresse Nacional suprapartidário e 
pro bono, caracterizado como uma 
atividade não remunerada,  e princi-
palmente solidária,  cujo  propósito:

“Consolidar os fundamentos que 
habilitem o Brasil a exercer o Pro-
tagonismo na Transformação Digi-
tal Global, juntamente com os paí-
ses líderes no tema, através de uma 
jornada que potencialize o ciclo 
virtuoso do empoderamento e da 
produtividade da Pessoa 5.0, com-
petitividade do Negócio 5.0, efeti-
vidade do Governo 5.0, o fomento 
da Economia 5.0, e a construção da 
Sociedade 5.0 com Qualidade de 
Vida, Inclusão e Sustentabilidade: 
Econômica, Social e Ambiental.”

JI - Qual a importância da Jorna-
da Cidade 5G neste contexto?

Francisco: é uma iniciativa de 
extrema relevância no sentido via-
bilizar a instalação das antenas de 
transmissão deste sinal de internet, 
que é 20 vezes mais rápida que a 
4G, e tão necessário para viabilizar 
a melhoria dos serviços de educa-
ção, saúde, mobilidade e segurança, 
entre outros, para todos os cidadãos 
na Sociedade 5.0, que será realida-
de no Brasil a partir de 31/07/2022, 
com foco na qualidade de vida, in-
clusão, e a sustentabilidade: econô-
mica, social e ambiental.

Godinho:  Cuidar da legis-
lação municipal relativa ao li-
cenciamento de infraestruturas 
de telecomunicações. é preciso 
lembrar que para a tecnologia 5G 
e a melhoria da conectividade, 
serão necessárias cerca de 10x 
mais antenas, em relação à infra-
estrutura instalada para o 3G/4G, 
segundo estimativa da Associa-
ção Brasileira de Infaestrutura 
para Telecomunicações-ABRIN-
TEL. Telecomunicação é com-
petência federal, mas compete 
ao município legislar sobre o uso 
do solo. Assim, suas regulamen-
tações precisam estar alinhadas 
com a legislação federal, sob o 
risco de se tornarem um empeci-
lho indevido e prejudicial à ex-
pansão da infraestrutura crucial 
para o 5G e a conectividade.

JI - Quais os principais benefí-
cios para os Cidadãos? 

Godinho: Maior conectividade, 
pois  capacita o município para o uso 
de ferramentas digitais e tecnologias 
de alto impacto. Em Santo André, 
por exemplo, temos um sistema de 

licenciamento de obras totalmente 
digital, sem papel; postes e semá-
foros inteligentes, fazendo controle 
automatizado da iluminação e do 
tráfego em vias críticas; monitora-
mento online da temperatura das 
geladeiras que guardam vacinas nas 
ubs, garantindo a qualidade dos in-
sumos médicos além de dezenas de 
outras ferramentas digitais em múl-
tiplos serviços.  Isto traz economia 
de custos para a cidade e melhoria 
dos serviços para o cidadão. A cida-
de fica mais inteligente, com gestão 
eficiente e qualidade de vida.  

JI:  Impactos no desenvolvimen-
to da Economia das Cidades

Godinho: Todas as atividades 
econômicas ganham com a maior 
eficiência que a transformação di-
gital e adoção de tecnologias tra-
zem. Um relatório apresentado pela 
consultoria Omdia na Futurecom 
de 2020 projetou que o 5G poderia 
acrescentar ganhos da ordem de até 
US$ 1,11 trilhão ao PIB (Produto 
Interno Bruto) do país  até 2035. O 
setor de tecnologias da informação 

e comunicação pode colher US$ 
241 bilhões, com o 5G ampliando 
em 10,7% a geração de receita. O 
setor governamental poderá crescer 
US$ 189 bilhões (+3,9%), a manu-
fatura US$ 181 bilhões (+5,4%), o 
setor de serviços US$ 152 bilhões 
(+3%), o agronegócio US$ 76 bi-
lhões (+5,3%) e o varejo US$ 88 
bilhões (+2,2%). Outros setores 
somados vão colher frutos da or-
dem de US$ 289 bilhões. Podemos 
lembrar ainda estudo do IPEA , que 
concluiu que o efeito da expansão 
da banda larga sobre o PIB é posi-
tivo e significativo. enfim, todas as 
atividades econômicas serão impac-
tadas, e as cidades poderão colher 
os frutos destes impactos positivos, 
em maior ou menor grau.

Godinho: Há estimativas da 
ANATEL que indicam que o leilão 
do 5G deve resultar em investimen-
tos de R$ 33 a R$ 35 bilhões. Este 
investimento será destinado não só 
ao 5G, mas a melhoria da conectivi-
dade no país, resultando em mais re-
cursos para a inclusão da população 
que hoje não tem acesso a internet 
e a cobertura de telefonia com qua-
lidade.  Por exemplo, as empresas 
candidatas ao leilão terão que in-
vestir na instalação de redes 4G em 
todos os municípios com mais de 
600 habitantes (cerca de 500), en-
tre outras obrigações. Somente em 
contrapartidas, as empresas deverão 
investir cerca de R$ 2,6 bilhões para 
conexão em estradas, R$ 2,5 bilhões 
em infraestrutura de fibra óptica 
backbone, R$ 1,5 bilhão para co-
nexão de fibra na região norte e r$ 
1 bilhão para rede privada móvel.  
Assim, é fundamental que os mu-
nicípios ajustem suas legislações e 
participem positivamente das opor-
tunidades abertas por este momento.
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mos que as pessoas são felizes pois 
têm suas necessidades coletivas 
atendidas e esse bem-estar promove 
um ambiente catalizador de novos 
negócios locais e de uma indepen-
dência econômica municipal.

A partir destas experiências, 
conceituamos o que denominamos 
como Cidades Excelentes. Elas, 
além de representarem o cidadão 
(o que até explica este termo) em 
seu nível mais próximo de relação 
com a esfera pública, são capazes 
de gerar melhorias contínuas no dia 
a dia de seus habitantes, ou seja, de-
senvolvem as pessoas à medida que 
aperfeiçoam a sua própria estrutura 
de gestão. São cidades que trazem o 
seu futuro para o agora.

JI – A metodologia Cidades Ex-
celentes tem como base um ciclo de 
desenvolvimento humano. Como 
este método pode melhorar a vida 
dos cidadãos de um município?

Rodrigo Neves – Partindo de 
referências internacionais, como a 

volvimento Humano, outra impor-
tante referência internacional.

O resultado é uma efetiva apli-
cação de recursos de acordo com 
as necessidades da população – 
que também se torna mais parti-
cipativa, gerando um movimento 
de melhoria contínua.

JI – Além de traduzir um co-
nhecimento de forma estrutural, 
foi criada e lançada a plataforma 
IGMA (Índice de Gestão Munici-
pal Aquila). Qual é o seu diferen-
cial para a administração pública 
do nosso país?

Leonardo Rischele – A plata-
forma digital IGMA é inédita, fruto 
de pesquisas envolvendo tecnolo-
gia e ciência de big data, machine 
learning e análises preditivas. Ela 
contempla 39 indicadores de fontes 
públicas de todos os 5.570 municí-
pios brasileiros e dá uma nota em 
relação ao desempenho da cidade 
em cada um desses índices. 

Foi uma solução que encontra-



saúde pública e os seus impactos so-
ciais e econômicos nos municípios, 
pois traz um conjunto de iniciativas 
bem-sucedidas que já foram tes-
tadas e aprovadas nos municípios. 
Todos os municípios aprenderam e 
têm muito a contribuir para a reto-
mada gradual e segura das ativida-
des turísticas”, destaca Marquinho 
Oliveira, prefeito de Morungaba e 
presidente da APRECESP. 

para o inventário, organização, regu-
lamentação e ordenamento da ativi-
dade turística para criação de novos 
roteiros do mapa turístico; Cursos e 
Treinamentos virtuais de capacitação 
profissional e de protocolos de saúde.  

Marketing Digital - Produ-
ção de eventos virtuais (Música, 
Gastronomia, Teatro); Lançamen-
to de sites e redes sociais de Tu-
rismo; Divulgação dos setores de 
serviços e comércio locais. 

“A plataforma da Secretaria de 
Turismo representa uma união de 
esforços para superarmos a crise na 

cimento de gás, água e eletricidade 
em caso de inadimplência; Distri-
buição de cestas básicas.

Estímulo ao Crédito -  Progra-
mas de crédito municipal para mi-
cro, pequenas e médias empresas.

Realização de Obras - Realiza-
ção de obras para melhoria ou criação 
de novos atrativos turísticos.

Capacitação - Visitas aos es-
tabelecimentos do trade de turismo 

A  Associação das Prefeituras 
Estância do Estado de São 
Paulo – APRECESP, entida-

de que reúne 70 estâncias paulistas, 
é parceira da nova plataforma ele-
trônica colaborativa de boas prá-
ticas da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo (SETUR-SP)  
para compor um catálogo de expe-
riências bem-sucedidas que possam 
ser replicadas por gestores públicos 
em todo o estado para enfrentar a 
crise imposta pela pandemia. 

Até meados de abril, 56 estâncias 
paulistas já haviam cadastrado suas 
boas práticas na plataforma. No ge-
ral, as medidas adotadas se concen-
traram nas seguintes vertentes: 

Tributos Municipais - Isen-
ção, parcelamento e prorrogação de 
impostos e taxas municipais; Pror-
rogação no pagamento de aluguéis 
de concessionários à prefeitura.

Medidas Emergenciais - Au-
xílio financeiro aos trabalhadores 
afetados; Não suspensão no forne-

Aprecesp participa de plataforma digital lançada pela Setur SP - Secretaria de Turismo do Estado.
locais de acordo com os desafios 
identificados a partir da análise 
de dados. Para o resultado se fez 
uso de dados mais atualizados 
(em geral coletados entre 2010 
e 2019) disponíveis em nível na-
cional, a partir de 88 indicadores 
de fontes públicas e oficiais, atri-
buindo para cada município, uma 
pontuação específica por objeti-
vo e outra, a pontuação final de 
classificação das cidades, para o 
conjunto dos 17 ODSs.

Na classificação mundial, as 
cidades que se destacam são Zu-
rique, Singapura, Estocolmo, 
Viena e Londres, como as cinco 
primeiras no ranking.

A análise nacional teve como 
base alguns critérios como cidades 

com mais de 200 mil eleitores, 
cidades em regiões metropolita-
nas, cidades signatárias do Pro-
grama Cidades Sustentáveis na 
gestão 2017-2020 e cidades 

com a Lei do Plano de 
Metas, além de con-
templarem todos os 
biomas brasilei-
ros, chegando a 
um total de 770 
m u n i c í p i o s 
participantes 
em todo país. 

Com pon-
tuação atribu-

ída entre 0 e 100, 
sendo que 100 é o li-
mite máximo e indica 
um desempenho óti-
mo no cumprimen-
to dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável, onde no 
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• ÍNDICES •

Municípios paulistas se destacam no ranking nacional de cidades sustentáveis.

Ranking nacional de cidades sustentáveis

O Índice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades - 
Brasil (IDSC-BR) faz parte 

de uma série de relatórios produzi-
dos pela Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) para 
acompanhar a implementação dos 
ODSs nos países membros da ONU. 
chamada “Agenda 2030”, criou um 
pacto supranacional baseado nos 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, assinado por mais de 
190 países, incluindo o Brasil. 

O índice tem como objetivo es-
tabelecer os ODSs como ferramen-
ta útil e efetiva para a gestão públi-
ca e a ação política nos municípios 
brasileiros. O monitoramento de 
indicadores permite guiar as prio-
ridades dos governos resultado total, 550 municípios são 

do estado de São Paulo, com desta-
que para os “Top 10”.

em primeiro lugar ficou a estân-
cia climática de Morungaba (SP), 
com pontuação de 73,40, com po-
pulação de 13622 habitantes, loca-
lizada na região de Campinas a 107 
Km da capital paulista, se destaca 
nas metas ambientais, como ener-
gias renováveis e acessíveis e pro-
dução e consumo sustentáveis

Conheça um pouco mais sobre a 
cidade mais sustentável do país. 

é um dos municípios paulistas 
considerados estâncias climáticas 
pelo Estado de São Paulo.

Em meados do século XX, as 
primeiras indústrias se instalaram, 
o distrito transformou-se em mu-
nicípio apresentando sinais de in-
discutível progresso, evoluindo até 
tornar-se a cidade que hoje é, pe-
quena, porém agradável, pujante 
e movimentada. A cidade começa 
a estruturar-se para se transformar 
num ponto de atração turística, fo-
mentando principalmente o eco tu-
rismo e o turismo rural.

Marco Antônio de Oliveira 
(Marquinho de Oliveira), Prefeito 

da Estância Climática de Morun-
gaba, comentou sobre a premiação: 
“Desde o início de nossa adminis-
tração, iniciada na primeira gestão 
em 2017, seguimos trabalhando 
continuamente para que a cidade te-
nha o desenvolvimento necessário, 
porém garantindo qualidade de vida 
para a população. 

Ao planejar nossas ações pelo 
desenvolvimento de Morungaba 
sempre estamos atentos à manu-
tenção da segurança pública, à mo-
bilidade urbana e ao saneamento 
básico. Outro importante fator que 
nossa equipe sempre está atenta é 
quanto a manter os bons índices nos 
indicadores sociais, principalmente 
relativos à Educação, Saúde e De-
senvolvimento Social”.

Em busca 
dos Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável’

• APRECESP •

Estâncias paulistas compartilham boas 
práticas no enfrentamento da pandemia

Todos os 
municípios 

aprenderam e 
têm muito a 

contribuir para a 
retomada 

gradual e segura 
das atividades 

turísticas’

• MORUNGABA  •

Parque ecológico Pedro mineiro • 11 alqueires de natureza exuberante à disposição. 

morungaba • 14 mil habitantes que vivem num mar de morros, em bom equilíbrio.

Marquinho Oliveira
Prefeito de Morungaba e presidente da 

Aprecesp

• Depoimento - Mar-
quinho de Oliveira 
ASSISTA : QRcode

Nossas 70 estâncias paulistas 
disseram o que precisam para a 
vacinar a população e, agora, o 
UNIDOS PELA VACINA vai co-
meçar a conectar as prefeituras às 
empresas doadoras.   
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Após escapar de um quadro 
grave e de perder o pai 
para a doença nesta pan-

demia, Raquel Trevisi, 39, uma 
dentista de Presidente Prudente, 
São Paulo, tem usado a própria 
experiência para ajudar outras 
pessoas.Ela reuniu um grupo de 
profissionais da saúde e criou o 
projeto ‘Com.Vida’ para dar aten-
dimento gratuito   aos pacientes 
que ficaram com sequelas do ví-
rus e não têm como pagar pelos 
tratamentos necessários.

Ramuth. Segundo ele, o projeto 
custou R$ 12,9 milhões. Deste 
valor, R$ 8,4 milhões foram cus-
teados pela iniciativa privada.

Uma possível parceria 
entre a prefeitura, coo-
perativa e o empresário 

massaro no beneficiamento de 
material reciclável (plástico), 
para destinação ambientalmente 
adequada, agregação de valor no 
material e geração de emprego e 
renda em Ribeirão Grande.

O SAAE instalou um Centro 
de Compostagem de Fo-
lhas e Resíduos de Jardi-

nagem, no Parque do Mirim. Todo 
material das podas das árvores, se-
rão depositadas no espaço e poste-
riormente utilizados como adubo 
natural nos projetos de refloresta-
mento. A compostagem permite 
recuperar nutrientes dos resíduos 
orgânicos e, consequentemente, 
enriquecer o solo para agricultura 
ou jardinagem.

Parque do Mirim ganha 
Centro de Compostagem.

A  Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente vem realizan-
do, desde o início do ano, o planejamento estratégico para a 
participação no Programa Município Verde Azul. Mantido pelo 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
ambiente, o programa apoia a eficiência da gestão ambiental com a 
descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. 
O trabalho terá continuidade durante todo o ano, incluindo reuniões e 
ações práticas de campo.

Sustentabilidade
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Parque do Mirim
Árvores com 
QR Code
Árvores do Paço Muni-
cipal agora identificadas 
através de QR Code.

A Ação faz parte do projeto HabITAS, desenvolvido por professores e alu-
nos do ITA. O instituto e a empresa vão monitorar por três anos um carro 
elétrico, para analisar o consumo de energia e gerar dados sobre sustenta-

bilidade. De acordo a montadora e o instituto, um modelo do carro elétrico Arrizo 
5e será mantido na Casa Niemeyer, no Departamento de Ciência e Tecnologia 
aeroespacial (dcTa), em São José. o veículo ficará na residência inteligente e 
será monitorada por três anos, período em que serão compiladas informações a 
respeito da viabilidade e acessibilidade de uma residência sustentável.

Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
foram desenvolvidos QR 

codes com identificação de todas 
as árvores do Paço Municipal. 
No QR Code, disponível em for-
ma de placa, constam todas as in-
formações da árvore em questão, 
incluindo se há risco de queda ou 
praga, e até mesmo para controle 
de condições sanitárias e paisa-
gem da cidade.

Prêmio Global

ITA e Caoa Chery em parceria

O Estado de São Paulo 
é indicado ao “The Ear-
thshot Prize”.

O ITA fecha parceria com a Caoa Chery e projeto 
que estuda a sustentabilidade de veículos elétricos.

Mogi daS CrUzES

ribEirão grandE indaiatUba São JoSé doS PinhaiS São PaUlo

O trabalho realizado pelo 
Comitê de Apoio à Gestão 
Ambiental, do Governo do 

Estado de São Paulo, foi indicado 
para concorrer ao “The Earthshot 
Prize”, uma premiação de incen-
tivo à transformação e restaura-
ção do mundo nos próximos dez 
anos, e concorre a um milhão de 
libras, para investimentos na área 
ambiental. O comitê paulista foi 
indicado pelo ICLEI América do 
Sul, que faz parte da equipe de 
avaliação da edição 2020.

Reciclagem
Prefeitura busca parce-
ria para beneficiamento 
de material Reciclagem.

Planejamento Verde Azul
Mogi das Cruzes faz trabalho de planejamento 
para o Programa Município Verde Azul.

Como forma de colaborar com a saúde de Jundiaí durante 
fase crítica da pandemia, a paciente Eliana Pires Barbo-
sa, de 47 anos, que esteve cinco dias internada, vítima da 

Covid, no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), 
fez a doação de 1.000 kits de higiene bucal, para os internados 
pela doença. Cada kit contém uma escova de dente descartável 
e um creme dental.

P
riscila Garcia Gimenez, 37, enfermeira que atua na linha de frente 
no Hospital de Base em São José do Rio Preto, escreve bilhetes com 
palavras de incentivo que entrega para pacientes que estão lutando 

contra o Covid-19. A atitude, embora simples, tem feito grande diferença 
na recuperação dos hospitalizados.

Enfermeira escreve bilhetes com mensagens de 
esperança para internados com Covid-19.

Doação de escovas de dente

Paciente recuperada da Covid doa escovas 
de dente para o Hospital São Vicente em 
Jundiaí.

Replicando modelo
Prefeito de Goiânia quer replicar modelo de 
hospital construido em 35 dias em SP.

O prefeito de Goiânia Rogé-
rio Cruz (Republicanos) 
e o secretário municipal 

de Saúde, Durval Pedroso, visita-
ram um hospital em São José dos 
Campos (SP), construído em 35 
dias com apoio da iniciativa pri-
vada e ativado para demanda da 
Covid-19. Segundo o gestor, caso 
seja viável, o modelo pode ser re-
plicado na capital. O gestor e o 
secretário foram recepcionados 
pelo prefeito da cidade, Felicio 

Ajuda nas 
sequelas
Após sair da UTI, dentis-
ta cria projeto com ajuda 
gratuita a sequelados.

PrESidEntE PrUdEntE

Ele e Deus...
Escritor de Campo 
Limpo Paulista vende 
livros para ajudar fa-
mílias carentes.

Lançar o primeiro livro e 
oferecer tudo o que for 
conseguido com a venda 

da publicação para ajudar famí-
lias carentes. Assim o jornalista 
Jhonatan Alves, 25 anos, mora-
dor em Campo Limpo Paulista, 
decidiu dar início à carreira de 
escritor. A obra, intitulada “Deus 
e eu: a poesia e um caderno”, foi 
criada segundo o autor para in-
centivar pessoas a “descobrirem 
o propósito divino e inspirarem a 
fé” em tempos tão difíceis.

CaMPo liMPo PaUliSta

JUndiaí

A Diferença
São JoSé do rio PrEto

Mensagens de esperança
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ita (São JoSé doS CaMPoS)

São JoSé doS CaMPoS/goiânia

Parceria públi-
co-privada im-
portante nesse 

momento de 
pandemia’



A Um grupo de 70 empresários do Vale do Ribeira – região que 
abrange parques naturais com cachoeiras e cavernas, trilhas, culi-
nária típica e produção agrícola sustentável, praias desertas e ci-

dades históricas – participou de um encontro virtual com a área de pro-
dutos terrestres da CVC Corp. A iniciativa, da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, visa aproximar os atrativos regionais e as grandes 
organizações de viagens.

terapeuta, o paciente poderá evitar 
complicações cardiorrespiratórias e 
poderá recuperar a capacidade pul-
monar e motora. O público-alvo do 
tratamento são pessoas que contra-
íram a Covid-19 e foram atingidas 
pela gravidade da doença.
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Turismo

Pirassununga recebeu nesta semana a doação de 5 unidades de capacetes de 
oxigenação, também chamados de “capacetes-respiradores”, cujo uso au-
xilia na respiração de maneira não invasiva de pacientes acometidos pela 

Covid-19. O material foi doado pela UEM (Universidade Estadual de Maringá) 
por intermédio do Prof. Dr. Edson Arpini Miguel, do Departamento de Medicina, 
após pedido realizado pelo setor de Saúde da Prefeitura de Pirassununga.

Saúde
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Desde o início do mês de 
março, pacientes com 
suspeita ou confirmados 

com covid-19, são identificados 
por uma pulseira. Os pacientes 
são orientados a ficar em isola-
mento para a não proliferação da 
doença. no caso de identificarem 
algum portador da pulseira tran-
sitando pela cidade, este receberá 
uma multa de R$ 300,00.

Pulseiras 
Nova Granada ado-
ta uso de pulseira para 
quem testa positivo ou 
com suspeita de Covid.

Novas instalações do CRAS V
Prefeitura de Carapicuiba entrega novas instala-
ções do CRAS V.

CaraPiCUiba

FErnandóPoliS noVa granada

ASecretaria de Assistência Social, entregou as novas instalações do 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) V, que passa a 
oferecer serviços à comunidade, como cursos profissionalizantes, 

palestras e oficinas de convivência; desenvolvimento de atividades socioe-
ducativas; cadastramento de programas sociais como Bolsa Família, Renda 
Cidadã, Ação Jovem, entre outros atendimentos. 

Usina de 
oxigênio
Prefeitura implanta usi-
na de oxigênio na UPA 
Fernandópolis.

A UPA de Fernandópolis é 
uma das primeiras cida-
des do Brasil que contará 

com uma usina própria de oxigê-
nio, dando uma maior segurança 
diuturnamente a todos os nossos 
pacientes atendidos que necessita-
rem do produto. coronavírus.

Doação de capacetes respiratórios
Pirassununga recebe “capacetes respiratórios”.

PiraSSUnUnga

Com recursos dos cofres 
da prefeitura, o prefei-
to, médico, dr. Benedito 

Rodrigues da Silva Filho, adqui-
riu dois respiradores, bomba de 
efusão e monitores cardíacos, 
para poder garantir mais aten-
dimentos, na Unidade Básica de 
Saúde do município, principal-
mente para os acometidos pela 
Covid 19. 

Com recursos próprios
Lideranças buscam mais leitos para região.

Ajuda para problemas respiratórios
Prefeitura de Piracaia ajudará na recuperação.

A Prefeitura, por intermédio 
do Departamento de Saúde, 
iniciou os serviços de fisiote-

rapia respiratória, no Hospital e Ma-
ternidade São Vicente de Paulo. A 
administração acredita que com uma 
avaliação mais precisa de um fisio-

PiraCaia

boM JESUS doS PErdõES

“Caconde Como Te Vejo”
1ª edição do concurso Fotográfico.

Caconde lança concurso Fotográfico e os temas propostos 
são: Atrativos Turísticos, Aventura, Esporte, Fé, Gastrono-
mia e natureza, com objetivo de utilizar a fotografia como 

ferramenta propulsora do turismo, incentivando os participantes a 
valorizar e registrar um novo olhar sobre a cidade de Caconde.

CaCondE

Novos hoteis
Novos hoteis de luxo 
serão construídos em 
São Paulo.

O Grupo Fasano, trará para 
cidade dois empreendi-
mentos hoteleiros de alto 

padrão, sendo um no bairro do 
Itaim Bibi e outro anexo ao Sho-
pping Cidade Jardim e O Cidade 
Matarazzo, megaprojeto encabe-
çado por um empresário francês 
nas franjas da Avenida Paulista, 
promete inaugurar ainda neste 

ano o Rosewood Hotel.

Potencial do Vale em análise
Secretaria de Turismo e CVC analisam potencial 
do Vale do Ribeira.

São PaUlo

ValE do ribEira

tUriSMo

Entre os 100 
melhores
Chieko Aoki é a única 
da hotelaria no ranking 
“100 líderes empresa-
riais com melhor repu-
tação no Brasil”.

Chieko Aoki, fundadora e 
presidente da Blue Tree 
Hotels, é a única executi-

va da hotelaria reconhecida na 7ª 
edição da Monitor Empresarial de 
Reputação Corporativa (Merco), 
divulgada na Revista Exame que, 
assim como em 2019, está entre 
as “100 líderes empresariais com 
melhor reputação no Brasil”. 

da Fundação Banco do Brasil que 
trará melhorias de infraestrutura 
no Caminho como na sinalização, 
pousadas e pontos de apoio.

Caminho da Fé
Estudos buscam melhorias no Caminho da Fé.

O ramal é um dos pontos de 
partida para o Caminho da 
Fé. Com início em Sertão-

zinho, é um dos mais longos até 
a cidade de Aparecida, contando 
com 571 quilômetros. A AACF 
está trabalhando para que o Cami-
nho da Fé faça parte da Rede Bra-
sileira de Trilhas. Esta rede fará 
a ligação de várias trilhas, atra-
vessando o país de norte a sul. O 
projeto deve ser concretizado em 
breve e o possível investimento 

SErtãozinho

A Associação 
dos Amigos do 

Caminho da 
Fé, AACF, está 

atenta’



ço exclusivo e de alto nível. Nosso 
mix enogastronômico é muito apre-
ciado por nossos clientes”, afirma 
Marco  Carbonari, proprietário da vi-
nícola, que fez uma grande ampliação 
em 2018, com o plantio de mais 40 
mil pés, hoje com 60 mil pés de uva.

Atualmente, a Villa Santa Maria é 
na verdade  um espaço único, versátil 
e atraente que reúne vinhos, gastrono-
mia,  e lazer na região de  Campos do 
Jordão. Tudo em meio à natureza, ce-
nários deslumbrantes, espaços agradá-
veis e sofisticado projeto arquitetônico 
concebido pela arquiteta e sócia-pro-
prietária Célia Pinotti Carbonari.

O complexo oferece degustação 
dos vinhos Brandina e atende os tu-
ristas em elegantes acomodações do 
restaurante Bruschetteria da Villa, 
tanto no espaço Terrazzo como no 
Giardino. Os visitantes são convi-
dados a experimentar o Menu Gas-
tronômico, experiência que une a 
cozinha italiana à internacional.

A vinícola tem loja física e e-
commerce e oferece ainda passeios 
guiados pelos vinhedos. Ao todo 
são 90 hectares com jardins, cacho-
eira, gramados e lago. Há possibi-
lidade de fazer caminhadas, trilhas 
e piqueniques, com  reserva prévia, 
pois indo à região de Campos, vai a 
pena passar na vinícola.

da Rede Municipal de Ensino. 
A entrega foi alusiva ao feriado 
católico da Páscoa, juntamente 
com o kit merenda.

 

Redescobrindo

O Interior
São bEnto do SaPUCaí
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Cidade Cidadão
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O A Comissão de Justiça da Câmara de São José dos Campos emi-
tiu parecer favorável ao projeto que prevê considerar falta caso 
um vereador não esteja no plenário durante a votação de propos-

tas (caso a votação seja nominal). Os relatores Juvenil Silvério (PSDB), 
o presidente Dr. José Cláudio (PSDB) e o integrante Rafael Pascucci 
(PTB) – se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto, estando o 
texto já está apto a ser incluído na pauta e votado em plenário.

“Cadê você”

O município de Rio Grande 
da Serra aderiu ao “Cadê 
Você?”, projeto do Insti-

tuto Mara Gabrilli, que tem por 
objetivo resgatar a dignidade de 
pessoas com deficiência da ci-
dade que vivem em condição de 
extrema vulnerabilidade social. 
Criado em 2010, o projeto loca-
liza e identifica pessoas com de-
ficiência moradoras de grandes 
comunidades carentes, levando a 
esse público informações sobre 
os principais serviços nas áreas 
de saúde, trabalho, acessibilida-
de, educação e direito.

Casa de Acolhimento da Mulher

Desconto no subsídio de vereadores

Prefeitura inaugura Casa de Acolhimento da Mulher 
de Cajamar.

Projeto prevê desconto no subsídio dos vereadores.

Jaú rio grandE da SErra

O espaço é destinado ao acolhimento humanizado às mulhe-
res, jovens e crianças em situação de violência, com o ob-
jetivo de proporcionar atendimento psicossocial e jurídico, 

além de encaminhamento para redes de serviços como Saúde, Cras, 
Creas, Delegacia de Polícia, dentre outros. A Casa irá oferecer o 
acompanhamento em diversos serviços especializados para tratar 
situações de violência com uma equipe de referência.

Horta Municipal
Prefeitura faz venda de 
produtos da horta munici-
pal a preços simbólicos.

A Prefeitura de Jahu, por 
meio da Secretaria de Agri-
cultura, informa os produ-

tos disponíveis para venda nessa 
QUINTA-FEIRA (08/04/2021) 
nas hortas municipais. O valor da 
sacola com os produtos é de R$ 
1,50, e o horário de atendimento 
ao público é das 7h às 11h. 

CaJaMar

Projeto direciona pesso-
as com deficiência.

São JoSé doS CaMPoS

A Secretária de Educação 
de Andradina, Estela 
Goda, entregou 5.100 

caixas de bombom aos alunos 

Bombons junto com os kits merenda
O brinde de Páscoa evita aglomerações na distribuição.

andradina

Em ação realizada pela 
Secretaria de Turis-
mo da Prefeitura de 

Embu das Artes, com parti-
cipação de uma comissão de 
expositores da Feira de Ar-
tes e Artesanato e da pasto-
ral da Igreja Católica Nossa 
Senhora do Rosário, mais de 
130 cestas básicas foram do-
adas à artesãos da feira. 

Doação de cestas básicas
Secretaria de Turismo doa cestas para os expositores.

EMbU daS artES

Vinícola Villa Santa Maria
Empreendimento ajuda no desenvolvimento econômico local, com atrações enogastronômicas cada vez mais buscadas.

A história da Vinícola Villa San-
ta Maria pode ser resumida 
em três combinações: sonho 

realizado, resiliência e empreende-
dorismo. Tudo começa no início dos 
anos 2000, com a chegada da família 
Carbonari ao Vale do Baú, em São 
Bento do Sapucaí (SP), na Serra da 
Mantiqueira, num cenário que inspi-
rou não só um projeto de alto relevo 
econômico, mas também profunda-
mente integrado com a natureza e a 
comunidade. Logo após a compra da 
propriedade próximo à Pedra do Baú  
tem início o planejamento da produ-

ção agrícola, com o plantio de uvas, 
iniciativa que resultaria anos depois 
numa vinícola reconhecida por vi-
nhos de excelência.

Integrada ao contexto turístico do Inte-
rior paulista, a vinícola tem atraído cada 
vez mais visitantes dos estados de São 
Paulo, Minas e Rio de Janeiro e São Paulo.

Localizado estrategicamente perto 
de Campos do Jordão, o empreen-
dimento tem se notabilizado como 
exemplo de enoturismo, gerando 
empregos e ajudando no desenvolvi-
mento econômico regional. Mais de   
de 95% da mão de obra da vinícola é 

formada por moradores locais. 
Todo o esforço empresarial ocorre 

com a assessoria e supervisão do maior 
especialista em vinhos de Inverno do 
Brasil, o professor Murillo Albuquer-
que Regina, e também com a orienta-
ção da enóloga Isabela Peregrino.

o suporte profissional e o terroir 
da Mantiqueira acabam, portanto, por 
viabilizar um resultado extraordiná-
rio, atestado por sucessivas premia-
ções nacionais e  internacionais.

“Temos tido um retorno incrível 
dos turistas, o que reforça nossa res-
ponsabilidade por oferecer um servi-

Foto 1 - (Em cima)Vista da 
vinícola com a Pedra do Baú; 
Foto 2 - Acompanhamento 
ideal para o Brandina; Foto 
3 - Célia e Marco; Foto 4 - 
Brandina Assemblage; Foto 5 
- Lazer com vista da Serra da 
Mantiqueira e Foto 6 - A loja 
com produtos da vinícola.
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