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Um olhar para o futuro dos municípios.

    Depois de tirar a INFRAERO 
do prejuízo, da gordura empre-
gatícia e da máquina de custeio, 
em dois anos ampliando receita 
para 1,5 bilhão, Antonio Claret 
notabilizou-se como o “elimina-
dor de problemas”. O engenhei-
ro aceitou o desafio de assumir 
a Superintendência do DAESP. 
Missão do governo municipa-
lista: criar receitas, privatizar 
aeroportos e desenvolver o in-
terior. Missão dada e encami-
nhada para ser cumprida.  Tudo 
pronto para leiloar 22 aeropor-
tos, no dia 15 de julho. Claret 
repete aqui o que fez no Brasil. 
Com 22 aeroportos privatizados 
conseguiu para a nação, 3,3bi-
lhões. Aqui poderemos chegar a 
500 milhões. PÁG.  12

Com a estratégia implantada na INFRAERO, Claret tem importante missão

Iniciando na Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi 
sabia que a missão não seria 
fácil. Voltar aos tempos dos 
governos que priorizaram 
as cidades e ser melhor que 
a Secretaria do Interior do 

Governo como canal de poder 
é instrumento de transformação

Vinholi alinhou 
o tripé: Vontade 

Política, 
Visão Solidária 

e Visão 
Estratégica’

Preparar a juventude para as 
“cidades do futuro” é o objetivo 
da Casa da Juventude que nasce 
da parceria do Governo do 
Estado, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional com 
as prefeituras. Várias cidades estão 
sendo beneficiadas na linha do 
“Governo Municipalista”. PÁG. 16

Preparação
Paula Lemos

Uma ajuda que o Tribunal de 
Contas do Estado oferece aos 
municípios é o exame prévio das 
contas e, com ele, a oportunidade 
de refazer o eventual documento 
sujeito à analise da Corte. Artigo 
do Conselheiro Dimas Ramalho 
analisa o Controle Externo de 
Contas. PÁG. 09

Prevenção 
Dimas Ramalho

Cotia guarda segredos importantes 
para serem desvendados em 
visitas de turismo. A cidade 
que dista apenas 34 kms da 
capital, escolhida por muitos 
para residência, não é só cidade 
de  negócios. É também um 
importante reduto da nossa história 
e do nosso turismo. PÁG. 23

História 
Rogério Franco

Licitação 
Sérgio Ciquera Rossi

Secretário Diretor Geral do 
Tribunal de Contas do Estado, 
Sérgio Rossi  recomenda análise 
profunda da nova lei de licitações. 
Há dispositivos mantidos da lei 
atual e outros que precisam ser 
mais bem  interpretadas. 
Chama a atenção dos agentes 
públicos para um estudo mais 
minucioso. PÁGS.  04 e 05

Montoro, exige muito esfor-
ço. Na primeira reunião do 
Conselho Gestor da Secre-
taria de Desenvolvimento, 
Vinholi enumerou o, que o 
governador João Doria havia 
lhe repassado. Carregar o 
slogan de “governo munici-

palista e torná-lo realidade. 
Deu seu primeiro impulso: 
a regionalização moderna do 
Estado e a criação do ICMS 
Ambiental. “E aí não parar-
mos para fazer justiça ao tí-
tulo”. O que parecia difícil, 
hoje é realidade. PÁGS.  10 e 11
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Médias e grandes cidades estão preocu-
padas com o novo modelo municipal no 
pós-pandemia. No primeiro momento o 
pensamento está voltado para a revisão 
do Plano Diretor. Convivência próxi-
ma e sustentabilidade e a área da saúde 
estão nos projetos a serem estrategica-
mente preparados.

• PLANO DIRETOR •

• EDITORIAL •

Prestigiar iniciativas a favor 
de projetos que estimulem o 
desenvolvimento, através do 

turismo, nos pequenos municípios, 
é a tônica de um acordo a ser firma-
do entre a União dos Vereadores do 
estado de São Paulo e a Secretaria 
de Turismo paulista.

Ouvir prefeitos, vereadores e a 
sociedade  civil, com o objetivo de 
conhecer as ações do DADETUR e 
o que se faz nas cidades, será uma 
prestação de contas legitima.

Instrumento de desenvolvimento 
econômico e social, capaz de fixar o 
homem à terra, distribuir a cultura e 
a renda nacional, o turismo é o maior 
gerador de empregos desde sempre.

 É preciso que se veja no turismo 
o mais fácil caminho para recupe-
rar a abalada economia municipal. 
É necessário que ao lado das con-
quistas e avanços econômicos, di-

minuam o índice de desemprego, a 
marginalização e as desigualdades. 

  Para isso é preciso transmitir à 
sociedade a proposta do diálogo en-
tre governo e  iniciativa privada  . O 
compromisso tem que ser de todos, 

Pág. 02

• EDITORIAL •

A Secretaria de Turismo e Viagens do 
Estado de São Paulo com a parceria 
da Uvesp vai visitar in loco as cida-
des que aplicam no turismo os recur-
sos do DADETUR. Importantes obras 
têm sido realizadas com recursos da 
Lei das Estâncias e dos Municípios de 
Interesse Turístico. Desde o Dia 25, a 
Pasta comemora convênio com a Se-
cretaria de Educação para que o turis-
mo seja matéria nas escolas públicas.

A divulgação das estâncias paulistas, 
que começa nacionalmente, a partir de 
15 de junho, ganha corpo também em 
importantes eventos de turismo no Rio 
Grande do Sul, entre os dias 30 e 31 de 
julho com a feira de negócios e com o 
tradicional Festuris

• PARTICIPAÇÃO •

Pág. 08

Pág. 06

Sob a liderança de Três Fronteiras, nas-
ce mais um consórcio público para ana-
lisar e procurar resolver os problemas 
da Região Noroeste do Estado de São 
Paulo. Os consórcios têm sido modelo 
aprovado no pais e faz parte do car-
dápio dos projetos necessários para a 
transformação em “Cidade Inteligente”

• REGIONALIZAÇÃO •

para que as transformações ocor-
ram de forma mais rápida.

Mesmo com as dificuldades 
impostas pela pandemia, o turis-
mo mostra sinais de recuperação. 
Pesquisa mensal do IBGE – Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-  Os índices de cresci-
mento dos setores envolvidos com 
o turismo foi de 2,4% nesse pri-
meiro trimestre. 

Entre junho de 2020 e feverei-
ro desse ano a recuperação do 
turismo foi de 127,5%. Mas 
ainda assim, o setor pre-
cisa crescer mais 39,2% 
para retornar ao nível an-
terior à pandemia.

Para encontrar essa recu-
peração, os paulistas podem dar 
substancial ajuda, cuidando 
cada um do seu espaço co-
munitário e, fazendo dele, 

a exemplo dos americanos e euro-
peus, o caminho do turismo.

 Em escala internacional, se-
gundo os órgãos do setor, o fatu-
ramento caiu  de US$ 9,2 trilhões 
em 2019 para US$ 4,78 trilhões 
em 2020. Noventa e dois milhões 
de trabalhadores perderam o em-
prego. No Brasil a crise custou 397 
mil empregos, segundo a Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, serviços e Turismo. 

No Brasil 
a crise

 custou 397 mil 
empregos’

pois os dados são estarrecedores. 
Economia em frangalhos e municí-
pios sofrendo as consequências.

Nesse contexto, prefeitos e ve-
readores são fundamentais . São 
eles que podem ouvir as orienta-
ções do nosso Secretário de tu-
rismo do Estado, fonte do saber, 

O objetivo é facilitar o atendimento e colocar o São Paulo na palma da mão

Além de premiado e já estabele-
cido como extremamente necessário 
à população paulista, o Poupatempo 
tem recepcionado delegações de de-
zenas de países – como EUA, Ale-
manha e Rússia, entre outros – bem 
como demais entes federativos, que 
vêm a São Paulo para ver de perto 
o funcionamento do programa de 
atendimento ao cidadão oferecido 
pelo Estado de São Paulo.

E para estender a já consolidada 
sinergia do programa, o governo do 
Estado gradativamente vai incorpo-
rar cada vez mais serviços sob este 
padrão de excelência. Na prática, isto 
resultará em atendimento público de 
mais qualidade, de forma presencial 
e remota, pelo celular, por meio do 
Poupatempo Digital, para todos os 
municípios paulistas – incluindo o al-
cance a cidades menores. Ganha a po-
pulação, com a implementação deste 
consagrado modelo de atendimento. 

O processo já foi iniciado 
pelo Detran.SP. Além de expan-
dir sua capilaridade ao concentrar 
maior leque de serviços prestados 

• INOVAÇÃO •

Poupatempo: excelência em 
atendimento busca novos desafios

Pela sétima vez seguida, a pes-
quisa Datafolha “O Melhor 
de São Paulo” – edição 2021 

apontou o Poupatempo como o me-
lhor serviço público. É um imenso 
reconhecimento à eficiência e qua-
lidade dos atendimentos realizados, 
bem como à bem-sucedida amplia-
ção dos serviços digitais do progra-
ma estadual gerenciado pela Pro-
desp – a empresa de tecnologia do 
Estado de S. Paulo.

Sempre adiante de seu tempo, o 
Poupatempo foi exitoso ao reunir em 
um mesmo espaço todos os serviços 
públicos, acabando com o desencon-
tro por diferentes esferas. Buscar na 
inovação a garantia do atendimento 
remoto, sem esquecer do já consa-
grado atendimento presencial, era 
uma evolução natural. Os sucessivos 
prêmios coroam o acerto de nossa 
assertividade estratégica em intensi-
ficar a expansão dos serviços digitais 
desde o início desta gestão – sobretu-
do pelas rápidas soluções oferecidas 
em tempos de pandemia e necessida-
de de isolamento social.

E até 2022 
a meta é 

chegar a 240 
disponíveis na 
palma da mão’

Rodrigo Garcia
Vice-governador de São Paulo 

André Arruda  
Presidente da Prodesp – 
empresa de Tecnologia do Estado

Turismo: alternativa de desenvolvimento 
para os municípios do Estado de São Paulo

Rodrigo Garcia • Confiança e constancia na dedicação ao trabalho

André Arruda • Demonstra eficiência na direção da Prodesp

em um único local, a população pas-
sa a ser atendida com mais eficiên-
cia, comodidade e toda segurança. 
Paralelamente, o órgão estadual de 
trânsito também é alçado a um novo 
patamar em relação à digitalização 
dos serviços, podendo então se de-
dicar exclusivamente à sua atividade 
regulatória – e o Estado avança em 
mais uma etapa de integração, des-
burocratização e agilidade para faci-
litar a vida da população paulista.

Importante salientar que a pre-
miação concedida pelo Datafolha vai 
ao encontro da mais recente pesqui-
sa anual realizada pela Prodesp, que 
também já havia atestado nosso êxi-
to em intensificar a oferta das solu-
ções digitais. De acordo com este es-
tudo encomendado pela Companhia, 
o programa estadual atingiu seus 
objetivos junto à opinião pública, 
como demonstraram os bons resul-
tados evidenciando a alta aceitação 

da população paulista. De acordo 
com 97% das pessoas entrevistadas, 
o Poupatempo agrega qualidade aos 
serviços ofertados digitalmente, sen-
do a internet o canal preferido por 
72,5% dos participantes.

Nossa pesquisa também revelou 
que os principais canais de entrada 
ao Programa aconteceram por via 
remota: 80,7% deles pela internet e 
aplicativo (72,5% e 8,2%, respec-
tivamente). Somados aos totens de 
atendimento disponíveis, o volume 
de acessos digitais utilizados apre-
senta 80% de assertividade em rela-
ção à demanda. 

Tais indicadores refletem o ga-
nho proporcionado em razão dos 
constantes investimentos realizados 
pela Prodesp em inovações tecnoló-
gicas. Desde março do ano passado, 
quando foi decretada a pandemia, fo-
ram realizados 13,3 milhões de aten-
dimentos pelo Poupatempo, sendo 9,7 
milhões por meio dos canais digitais.

Mais desafios se apresentam 
para garantirmos que ainda mais 
serviços públicos estejam ao alcan-
ce remoto da população paulista. 
Até o momento, o leque de opções 
digitais oferecidas pelo programa 
chegou a marca de 130. E até 2022 
a meta é chegar a 240 disponíveis 
na palma da mão.

O maior reconhecimento é a 
confiança da população. É o que 
nos impulsiona para chegar ainda 
mais longe. E nos dá a certeza de 
que a digitalização é a expressão 
máxima do que há de mais mo-
derno e eficaz quando se fala em 
revolução tecnológica em servi-
ços públicos.
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que diz “Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios” poderão aplicar 
os Regulamentos editados pela 
União para a execução desta Lei. 
Fora só isso, não haveria dificul-
dades. Ocorre que entre artigos, 
parágrafos e incisos são 50 (cin-
quenta) os dispositivos a serem 
regulamentados, uns de caráter 
obrigatório e outros facultativos 
em suas correspondentes esferas 
de Governo.

Prefiro aguardar como isso se 
desenvolverá diante da possibilida-
de dos mais variados regulamentos, 
o que, desde logo, criará sensíveis 
dificuldades às ações de controle.

Daí porque haverão de preocu-
par-se com os dispositivos que já 
se encontram vigentes e dispensam 
regulamentação.

Avaliemos o que diz o inciso I 
desse mesmo Artigo 193. Diz que 
os artigos 89 a 108 da Lei 8666, de 
1993 estão revogados na data da pu-
blicação desta Lei.

Os artigos 89 a 108 cuidavam 
dos crimes e das Penas e do cor-
respondente Procedimento Ju-
dicial, cujo tratamento, desde 
já, está por conta do artigo 178, 
que introduziu no artigo 337 do 
Código Penal 12 (doze) tipici-
dades criminais, dispensando a 
regulação dos procedimentos, por- 
que previsto no Código de Proces-
so correspondente.

Fica, dessa forma, induvidoso 
que qualquer dos atos praticados 
em descompasso com o regramen-
to previsto, configuram crimes na 
acepção ampla da expressão.

Mas não é só isso. Há mudanças 
substanciais.

O revogado artigo 89 e seu Pa-
rágrafo Único tinha redação mais 
limitada em comparação ao 377-E.

Arriscado falar sobre a Lei 
14.133, de 2021 – Lei de 
Licitações e Contratos 

Administrativos – sem que se faça 
estudo aprofundado de todas as 
suas  disposições .

Em relação à Lei 8666, de 1993 
há dispositivos mantidos, altera-
dos, suprimidos e outros introduzi-
dos. Parece simples, mas confesso 
que tenho me dedicado a examinar 
essas nuances ante a necessidade 
de evitar apressamento indevido 
que possa conduzir a interpreta-
ções equivocadas.

Há tempo para essa análise mais 
detida, afinal, não terá sido sem cau-
sa a introdução nada usual da convi-
vência de leis específicas para tratar 
de objeto idêntico. 

Por exemplo, o artigo 193 tem 
dois incisos. Diz o caput desse artigo:

Artigo 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 8666, de 21 de 
junho de 1993, a Lei nº 10.520, 
de 2002 e artigos 1º ao 47 –A da 
Lei 12.462, de 2011, após decor-
rido (2) dois anos da publicação 
oficial desta Lei”. 

Vê-se, portanto que por dois 
anos esses diplomas conviverão -  
não harmonicamente - de tal modo 
que ao Administrador é conferido 
o poder de realizar nesse período, 
certames regidos pela Lei nº8666, 
de 1993 ou pela Lei 14.133, de 
2021, mas não poderá servir-se de 
disposições de ambas as Leis em 
um mesmo edital.

Pessoalmente, todavia, não 
recomendo essa conduta basean-
do-me no artigo 187 da nova Lei 

Art. 89. Dispensar ou inexigir 
licitação fora das hipóteses pre-
vistas em lei, ou deixar de obser-
var as formalidades pertinentes 
à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 
5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma 
pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido 
para a consumação da ilegali-
dade, beneficiou-se da dispen-
sa ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 377-E - Admitir, possibi-
litar ou dar causa à contratação 
direta fora das hipóteses previs-
tas em lei: pena – reclusão, de 4 
(quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Antes a infração estava condicio-
nada a efetiva prática do ato- dispen-
sar ou inexigir - e estendida a pena 
àquele “que, tendo comprovada-
mente concorrido para a consuma-
ção da ilegalidade, beneficiou-se da 
dispensa ou inexigibilidade ilegal, 
para celebrar contrato com o Poder 
Público”. Pena – detenção, de 3(três) 
a 5 (cinco) anos de detenção e multa.

Percebe-se que o atual conceito é 
muito mais rigoroso e nem se interessa 
em prescrever a possibilidade de bene-
ficiar-se da contratação. E o mais rele-
vante, o aumento da pena e a mudança 
do tipo de detenção para reclusão.

178 da Lei que as inclui ao Artigo 
337 do Código Penal.

Essas abreviadas considerações 
procuram demonstrar o quão cui-
dadosa deverá ser a elaboração do 
edital e do consequente contrato. As 
disposições devem ser as previstas 
na Lei de forma clara e objetiva, 
evitando-se investidas que sob o 
argumento de oferecer maior segu-
rança e higidez ao certame, podem 
arrastar o agente público às indigi-
tadas figuras penais.

Para evitar dificuldades e em-
prestar orientação segura na conse-
cução de certames licitatórios a Lei 
14.133, de 2021 promoveu signifi-
cativas mudanças na condução des-
ses certames. Primeiro pela extensa 
minucia que conferiu ao artigo 6º 
incluindo sessenta incisos para esse 
fim. O inciso XIII, por exemplo, de-
fine o que são serviços comuns en-
quanto a letra “a” do inciso XXI o 
faz em relação aos serviços comuns 
de engenharia o que causava inter-
pretações variadas em especial por 
conta da Lei 10.520, de 2002.

Como se verá esse artigo 6º afasta 
de forma bastante significativa dú-
vidas concernentes a algumas pas-
sagens na formalização do certame 
o que agora se tornou muito menos 
preocupante e em consequência as-
securatório de sucesso no certame.

Já do artigo 7ºa 10, ao tratar dos 
Agentes Públicos a Lei segrega 
funções, define responsabilidades, 

Sérgio Ciquera Rossi
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
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A nova lei de licitações - um    alerta aos agentes públicos 
Neste artigo, o Secretário Diretor Geral do          TCE-SP, faz impotentes recomendações 

• ORIENTAÇÃO • • ORIENTAÇÃO •

Importante 
observar  

na modalidade 
Pregão o agente 

que será  
designado 
Pregoeiro  

como o é hoje’

mos, um pregoeiro com competên-
cias ampliadas. Importante, porém, 
anotar que esse agente de contra-
tação será auxiliado por equipe 
de apoio, mas responderá indivi-
dualmente pelos atos que praticar, 
salvo quando induzido a erro pela 
atuação de equipe.

Nas licitações que tratam da con-
tratação de bens ou serviços espe-
ciais, Comissão com, no mínimo 3 
(três) integrantes poderá substituir o 
agente da contratação e a Comissão 
responderá solidariamente por to-
dos atos, salvo o membro que diver-
gir da decisão.

Proíbe a participação de côn-
juges, parentes até o 3º grau e se-
grega funções de molde a evitar 
riscos, ocultação de erros e fraudes 
na contratação. Essas disposições 
aplicam-se , também, aos órgãos de 
assessoramento jurídico e de con-
trole interno, confira-se  artigo 7º, 
parágrafo e incisos.

Importante observar na modali-
dade Pregão o agente que será de-
signado Pregoeiro como o é hoje.

O artigo 11 relaciona os obje-
tivos da licitação em que as no-
vidades destinam-se a esclarecer 
procedimentos a serem observa-
dos, estabelecendo o roteiro dos 
atos a serem praticados em busca 
da plena observância às disposi-
ções legais.

Prescrição demasiadamente im-
portante  encontra-se na fase pre-
paratória da licitação. O caput do 
artigo 18 reza que a fase prepara-
tória depende daquilo que é fun-
damental, planejamento e plano 
anual e contratações indicando 
todos os requisitos para o perfei-

to desenrolar do processo compe-
titivo. Os incisos desse artigo 18 
configuram verdadeira cartilha na 
condução dos processos e afastam 
fracionamentos e dispensas inde-
sejáveis  e que podem dar causa a 
uma daquelas figuras  de que trata 
o artigo 337 do Código  Penal.

Fica de vez demonstrado, como 
manda a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e agora a Lei de Licitações, a 
imperiosa obrigação de planejar.

Há também, nos artigos 169, 
170, 171 e 173, missões relevantes 
destinadas aos órgãos de controle, 
incluídos, por óbvio, os Tribunais 
de Contas que atentos às suas com-
petências constitucionalmente pre-
vistas deverão exercê-las com ne-
cessário equilíbrio e o rigor da Lei, 
quando necessário.

Como dito de início arriscado 
um prematuro juízo sobre as regras 
da nova Lei, mas imprescindível 
que sejam discutidas em busca da 
adequada interpretação. Ao agen-
te público a recomendação de que 
todo cuidado é pouco.

Esse trabalho não representa 
estudo ou parecer, mas tão so-
mente opinião pessoal que não 
cria qualquer vinculação e que 
tem por único objetivo alertar os 
operadores da Lei.

Igual tratamento conferiu-se ao 
artigo 90 agora a configuração dis-
pensa o requisito “de ajuste, combi-
nação ou qualquer outro expediente” 
bastando na letra “F” o objetivo de 
frustrar ou fraudar com o intuito e 
obter para si ou para outrem vanta-
gem impondo condições que afetem 
o caráter competitivo do certame.

A pena que era de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos de detenção e multa 
dobra para 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
de reclusão e multa.

A partir disso parece-me despi-
cienda a identificação das demais ti-
picidades penais contidas no artigo 

estabelece proibições e promove 
outras significativas alterações. O 
Artigo 8º diz que “a licitação será 
conduzida por agente de contrata-
ção, pessoa designada pela autori-
dade competente, entre servidores 
efetivos ou empregados Públicos 
dos quadros permanentes da Ad-
ministração Pública, para tomar 
decisões, acompanhar o trâmite da 
licitação, dar impulso ao procedi-
mento licitatório e executar quais-
quer outras atividades necessárias 
ao bom andamento do certame até 
a homologação”, desaparece a Co-
missão de Licitação e surge, diga-



Aprender a fazer – Não basta pre-
parar-se com cuidados para se inserir 
no setor do trabalho. A rápida evo-
lução por que passam as profissões 
pede que o indivíduo esteja apto a 
enfrentar novas situações de empre-
go e a trabalhar em equipe, desen-
volvendo espírito cooperativo e de 
humildade na reelaboração concei-
tual e nas trocas, valores necessários 
ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e 
intuição, gostar de uma certa dose de 
risco, saber comunicar-se, resolver 
conflitos e ser flexível. 

Aprender a conviver – No mundo 
atual, este é um importantíssimo apren-
dizado. É valorizado quem aprende 
a viver com os outros, a compreen-
dê-los, a desenvolver a percepção de 
interdependência, a administrar confli-
tos, a participar de projetos comuns, a 
ter prazer no esforço comum.

Areunião de vinte e três mu-
nicípios fundam o Consór-
cio Intermunicipal dos Rios 

Grande e Paraná, com olhos na cole-
ta e tratamento de resíduos sólidos, já 
que é essa uma ação regional, diante 
dos altos custos dessa infraestrutura.

O Município de Três Fronteiras 
foi a sede da reunião de trabalho 
que fundou na data no dia 14 último, 
o Consórcio Intermunicipal Rios 
Grande e Paraná - CONGRAPAR 
que reunirá os municípios de Santa 
Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana 
da Ponte Pensa, Santa Clara d’Oeste, 
Nova Canaã Paulista, Rubinéia, San-
ta Rita d’Oeste, Aparecida d’Oes-
te, Mesópolis, Aspásia, Dirce Reis, 
Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, 
Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Pon-
talinda, Populina, Santa Albertina, 
Santa Salete, São Francisco, Urânia 
e Vitória Brasil com uma população 
de 153.507 habitantes.

Bim Belão, Prefeito de Três Fron-
teiras e o coordenador do Programa 
Município Verde Azul José Walter re-
cepcionaram na sede da Câmara Muni-
cipal, os prefeitos e representantes dos 
municípios que integrarão o Consórcio.

O Secretário Estadual de Infraes-
trutura e meio ambiente, Marcos  Pe-
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A aprendizagem 
precisa ser 

integral, não 
negligenciando 

nenhuma das 
potencialidades de 

cada indivíduo’

• FUTURO •

Em nossas mãos a qualidade do ensino
O desafio de educar

O francês Jacques Delors tem 
95 anos. De origem humilde, 
formou-se em Economia pela 

Sorbonne e após a Segunda Guerra 
Mundial trabalhou como bancário. 
Foi ministro da Economia e Finanças 
da França e um dos principais auto-
res do Tratado de Maastricht, que de-
senhou a criação da União Europeia 
(UE). Presidiu a Comissão Europeia 
entre 1985 e 1995, indicado pelo con-
terrâneo François Mitterrand e o ale-
mão Helmut Kohl. De 1992 a 1996, 
presidiu a Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século 21, da 
UNESCO. Neste período, foi autor 
do relatório “Educação, um Tesouro 
a descobrir”, em que se definem os 
“Quatro Pilares da Educação”.  

“À educação cabe fornecer, de al-
gum modo, os mapas de um mundo 
complexo e constantemente agitado 
e, ao mesmo tempo, a bússola que 
permite navegar através dele”, afir-
mou Delors, doutor pela Universida-
de de Lisboa, Portugal.

Durante seu trabalho na UNESCO, 
o economista que se tornou um gran-
de educador, apontou como principal 
consequência da sociedade do conhe-
cimento a necessária aprendizagem 
ao longo de toda vida, fundamentada 
em quatro pilares, que são, a um só 
e mesmo tempo, do conhecimento e 
da formação continuada. Tais pila-
res, os saberes e as competências, 
são apresentados aparentemente di-
vididos. Entretanto, as quatro vias 
estão interligadas em perfeita siner-
gia com um objetivo único: a for-
mação holística do indivíduo.

São os pilares de Delors: Apren-
der a conhecer – Porque é necessário 
tornar prazeroso o ato de compreen-
der, descobrir, construir e reconstruir 
o conhecimento para que não seja 
efêmero, para que se mantenha ao 
longo do tempo e para que valorize 
a curiosidade, a autonomia e a aten-
ção de modo constante. É preciso, 
também, pensar o novo, reconstruir 
o velho e reinventar o pensar. Fugir 
do “mais do mesmo”.

nar a pensar, ao saber comunicar-se 
e pesquisar, ao ter raciocínio lógico, 
fazer sínteses e elaborações teóricas, 
ao ser independente e autônomo; en-
fim, ao ser socialmente capaz.

Teria imaginado tudo isso alguém 
que não tivesse lutado para vencer na 
vida? Uma pessoa que não tivesse 
sido salva da pobreza pela educação? 
Não sei. Jacques Delors uniu a cons-
ciência do poder libertador do apren-
der ao conhecimento que, por mérito 
próprio, soube conquistar para sua 
carreira. Economista e professor esta-
beleceu ponte lógica entre a formação 
de qualidade e o mercado de trabalho. 
Foi teórico e prático na concepção de 
seus pilares da educação, respeitados 
e adotados em todo o Mundo. Delors 
é uma das figuras internacionais que 

transcendeu as oportunidades políti-
cas, abandonou o pensamento indivi-
dual e abraçou o compromisso com o 
interesse coletivo. Recebeu prêmios e 
honrarias de vários países.

O sucesso da educação no Bra-
sil depende apenas de nós mesmos. 
De nossas escolhas a cada nova 
eleição para que sejam criadas e 
realizadas políticas públicas res-
ponsáveis e de qualidade. Cami-
nhos que nos garantam um futuro 
melhor, mais justo e capaz.

• CIDADES •

Vinte e três municípios da região noroeste do Estado pensando meio ambiente
Na esteira da regionalização nasce mais um consórcio

nido, participou do evento. Ele  desta-
cou que a formação do COGRAPAR 
vai possibilitar dentre outras coisas, 
viabilização de ações voltadas para a 
preservação do meio ambiente como 
o fomento da reciclagem de lixo e im-
plantação de um aterro sanitário “co-
letivo . Participou também o coorde-
nador do Programa Municipio Verde 
Azul, José Valverd. Cumprimentou 
os organizadores do evento.

“Foi uma data histórica esse 14 de 
maio de 2021, com a criação deste 
Consórcio, irá viabilizar a destinação 
de recursos públicos para implantar-
mos importantes ações como a coleta 
e tratamento do lixo corretas, aten-
dendo as legislações vigentes e ficará 
economicamente mais barato para so-
lucionar as obrigações legais ambien-
tais”, comentou Bim Belão Prefeito 
de Três Fronteiras, eleito presidente.

Bim explicou ainda que o Con-
sórcio poderá ser beneficiado com 

projetos em andamento para compra 
de uma usina móvel de filtrar entu-
lho, bem como também integrar o 
projeto de aterros sani-
tários que o consórcio  
irá implantar, gerando 
uma economia de 50% 
para o município no 
gasto com a destinação, 
dentre outros benefícios.

Jose Walter, lem-
brou a constituição do 
fundo através do ICMS 
Ambiental , que com-
põem um fundo de 500 
milhões que serão destinados aos mu-
nicípios que participam do programa 
“Verde Azul”. “Os Consórcios e os 
Municípios que aderirem ao Verde 
Azul sairão na frente para obter repas-
ses do governo de São Paulo”, disse 

Édson Avallos Marim, jornalista e 
especialista em gestão pública e Se-
cretário Executivo do Consórcio de 
Municípios da Alta Mogiana mencio-
nou sua experiência na modalidade em 

discussão, incentivou a concretização 
do colegiado e que estará à disposição 
para prestar assessoria para levanta-

mento dos recursos pú-
blicos disponíveis para 
aplicação ambiental e 
em outras áreas como 
saúde e social. 

Ao todo, foram 14 
prefeitos que compare-
ceram na reunião, e os 
demais enviaram repre-
sentantes na Assembleia 
que fundou o Consórcio.

A vereadora Mariene Maia, de Três 
Fronteiras, uma das mais atuantes da 
região, disse que a região será levada a 
uma posição de destaque na defesa do 
meio ambiente. “Estamos cumprindo 
o que determina a Constituição Fede-
ral, cuidando do nosso ecosistema.

Os Consórcios 
e os Municípios 

que aderirem ao 
Verde Azul sairão 

na frente para obter 
repasses do governo 

de São Paulo’

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Mariene Maia • Vereadora

• Os eleitos 
Os primeiros diretores do Con-
sórcio dos Rios Grande e Paraná 
foram eleitos por aclamação.
• Presidente - Rubens José Belão 
- Três Fronteiras
• Vice-Presidente - Vagner Her-
nandes - Santana da Ponte Pensa
• Coordenadora Geral - Thaísa 
Cristina Costa Moreira - Nova 
Canaã Paulista

Conselho Fiscal –
• Presidente - Reinaldo Savazi - 
Palmeira D’Oeste
• 1º Secretário - Cisino Oliveira 
Leão - Pontalinda
• 2º Secretário - Evandro Mura - 
Santa Fé do Sul

• LEGISLATIVO •

Ricardo Viveiros 
Jornalista, professor e escritor. Doutor em 
Educação, Arte e História da Cultura pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
membro honorário da Academia Paulista de 
Educação (APE) é autor de vários livros, entre 
os quais “Justiça Seja Feita”, “A Vila que 
Descobriu o Brasil “Pelos Caminhos 
da Educação” e “O Poeta e o Passarinho”

Ricardo Viveiros • Cultura a serviço do Brasil

Aprender a ser – É importante 
desenvolver sensibilidade, sentido 
ético e estético, responsabilidade 
pessoal, pensamento autônomo e 
crítico, imaginação, criatividade, 
iniciativa e crescimento integral da 
pessoa em relação à inteligência. A 
aprendizagem precisa ser integral, 
não negligenciando nenhuma das 
potencialidades de cada indivíduo.

Com base nessa visão dos quatro 
pilares do conhecimento, pode-se 
prever grandes consequências na 
educação. O ensino-aprendizagem 
voltado apenas para a absorção de 
conhecimento e que tem sido objeto 
de preocupação constante dos pro-
fessores, deverá dar lugar ao ensi-



PÁG 8 PÁG 9

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

• FISCALIZAÇÃO •• TURISMO •

Oavanço da vacinação traz es-
perança e faz com que 2021 
seja considerado o ano da re-

construção das atividades turísticas 
no Brasil e no mundo. De olho nesta 
retomada, a Associação das Prefeitu-
ras Estância do Estado de São Paulo – 
APRECESP confirmou presença em 
dois dos principais eventos do setor, 
seguindo todos os protocolos de se-
gurança sanitária, para apresentar os 
atrativos das 70 estâncias paulistas. 

Entre os dias 30 e 31 de julho, a 
entidade vai ser expositora, com es-
tande próprio, na 35ª Feira de Negó-

Eventos gaúchos reúnem os principais players do mercado de turismo 

Aprecesp confirma participação na 
35º UGART e no FESTURIS Gramado

cios Turísticos de Porto Alegre – RS, 
a ser realizada no Centro de Eventos 
Barra Shopping Sul. O evento é rea-
lizado pela UGART (União Gaúcha 
das Operadoras e Representantes 
de Turismo), com o apoio da ABA-
V-RS (Associação Brasileira das 
Agências de Viagem do RS) e Sin-
detur-RS (Sindicato das Empresas 
de Turismo do RS). 

Para a 35ª edição estão programa-
das muitas novidades, além de área 
de convivência para network, experi-
ências e degustações gastronômicas, 
área do conhecimento com palestras e 
capacitações, rodada de negócios entre 
os expositores, lounge de marketing 

e lounge jurídico para dúvidas legais. 
Mais informações, acesse: https://
www.feiraugart.com.br/

 
  Nos últimos anos, a APRECESP 

participa do FESTURIS, evento que 
nasceu há mais de 30 anos em Gra-
mado (RS) e que em como missão 
de conectar marcas, destinos e 
pessoas para desenvolver o turis-
mo, sempre lançando tendências, 
promovendo networking qualifi-
cado e compartilhando muito con-
teúdo de capacitação. 

Neste ano, a entidade é parceira do 
evento, o que já garante 25% de des-
conto para a participação dos gestores 
das 70 estâncias paulistas nos eventos 
virtuais promovidos pela FESTURIS 
CONNECTION. 

A APRECESP também participa 
das sete edições da revista FESTURIS, 
em formato impresso e digital, que 
atinge mais de 70 mil pessoas, sen-
do cinco mil exemplares impressos 
e 25 mil exemplares digitais envia-

dos para mailing qualificado. Além 
de garantir presença da entidade nas 
redes sociais do evento (Facebook e 
Instagram), lista de envio pelo What-
sapp com 7,5 mil cadastrados e e-mail 
marketing. Mais informações, acesse:  
https://www.festurisgramado.com. 

Nossa participação na 
UGART e no Festuris 
simbolizam o esforço 

de promover uma 
retomada segura, 

gerando empregos e 
renda em nossas 70 
estâncias paulistas’

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Como se percebe, o edital é um 
documento central tanto para a con-
dução do certame quanto para a 
execução do futuro contrato. Por-
tanto, é essencial a existência de 
um instrumento de controle externo 
preventivo, que possa averiguar a re-
gularidade das disposições do instru-
mento convocatório. Essa finalidade 
é cumprida pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo no sistema 
de Exame Prévio de Edital (art. 220 
do RITCESP), ao exercer competên-
cia que lhe foi atribuída pela Lei de 
Licitações, ainda na década de 1990. 
(art. 113, §1º, da Lei n. 8.666/1993).

Uma das principais ativida-
des dos Tribunais de Con-
tas no controle externo da 

Administração Pública consiste em 
analisar o cumprimento de regras e 
princípios que regem os contratos 
firmados pelos órgãos estatais. Em 
que pese o trabalho pedagógico vol-
tado à orientação dos jurisdiciona-
dos, é notória a repetição de falhas, 
graves ou banais. Além de frequen-
tes, esses vícios que levam à repro-
vação dos ajustes também chamam 
a atenção por se concentrarem, mui-
tas vezes, nos editais das licitações.

Durante a fase de planejamento da 
licitação, que precede a elaboração do 
edital, a Administração precisa men-
surar suas necessidades, qualitativa 
e quantitativamente, fazer pesquisas 
de mercado, verificar a existência de 
disponibilidade orçamentária para a 
despesa e formular os requisitos de 
participação e as condições de habi-
litação. Toda a engenharia da contra-
tação é estruturada nessa etapa inicial 
e dela deve resultar o acervo técnico, 
jurídico e econômico que orientará a 
elaboração das regras da disputa.

O edital, por sua vez, deve ser 
claro na definição do serviço ou 
bem a ser adquirido, dispor de re-
gras favoráveis à ampla competiti-
vidade, simplificar o quanto possí-
vel os ônus para a participação no 
certame e estabelecer exigências de 
habilitação compatíveis com o ob-
jeto, materializando as diretrizes do 
inciso XXI do artigo 37 da Consti-
tuição da República.

Dimas Ramalho
Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo

Exame Prévio de Edital permite que Tribunal de Contas atue antes de falhas e fraudes em licitações

Controle externo preventivo

É essencial a 
existência de um 

instrumento de 
controle externo 
preventivo, que 

possa averiguar 
a regularidade 

das disposições 
do instrumento 

convocatório’

publicado também pode ser requisi-
tado pelo Tribunal para análise de 
ofício, ou seja, sem que ninguém 
tenha impugnado o instrumento 
convocatório. Em ambos os casos, 
essa requisição pode ser feita até 
a véspera do recebimento das pro-
postas, com o objetivo de analisar a 
legalidade do edital e, se for o caso, 
determinar liminarmente a suspen-
são do certame. Ao julgar o méri-
to, o Pleno pode anular o edital, se 
os problemas exigirem um retorno 
à fase preparatória da licitação, ou 
impor medidas corretivas para que 
a Administração dê continuidade ao 
procedimento já iniciado. Além dis-
so, se for verificado eventual dolo, 
e a pretensão de se manipular as re-
gras da disputa com a finalidade de 
impor restritividade ou permitir o 
favorecimento de determinados for-
necedores, o Tribunal pode remeter 
os autos ao Ministério Público para 
apuração de eventuais atos de im-
probidade administrativa ou crimes.

O Exame Prévio de Edital pos-
sui rito especial e sumaríssimo, com 
tramitação de urgência, em meio 
eletrônico, para que nenhum ser-
viço essencial atrase ou seja inter-
rompido pela atividade de controle 
externo. O foco da instrução proces-
sual reside na identificação de omis-
sões e inconsistências graves, requi-
sições excessivas, injustificadas ou 
desnecessárias com potencial para 
restringir a participação e a ampla 
competitividade do certame, ou que 
dificultem e inviabilizem a formu-

lação de propostas, comprometen-
do as condições para a obtenção da 
proposta mais vantajosa.

A prática demonstra que as ir-
regularidades mais comuns dizem 
respeito (1) à condição estrutural da 
licitação (modalidade licitatória, tipo 
de licitação, rito procedimental do 
certame), (2) à definição e formata-
ção do objeto (excessos ou falhas nas 
especificações, formação de lotes sem 
atenção à natureza ou origem comum 
dos componentes, aglutinação irregu-
lar), (3) às condições gerais de par-
ticipação (consórcios, cooperativas, 
empresas apenadas com suspensão/
impedimento, empresas sob recu-
peração judicial), (4) aos requisitos 
de habilitação, (5) aos critérios de 
análise e julgamento das propostas 
(laudos, certificações, amostras, orça-
mento estimativo), (6) bem como às 
condições de fornecimento e/ou pres-
tação dos serviços (prazos de entrega 
ou início dos serviços, rede creden-
ciada, subcontratação). 

Apenas no primeiro trimestre 
de 2021, o Plenário do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo 
analisou 407 processos pelo sis-
tema de Exame Prévio de Edital. 
Isso demonstra a importância es-
tratégica e a dimensão tomada por 
esse procedimento, que permite 
ao controle externo antecipar-se e 
contribuir para elevar a eficiência 
da Administração Pública, evitan-
do direcionamentos e equívocos 
danosos ao erário. 

Os processos de Exame Prévio 
de Edital têm origem principalmen-
te em representações realizadas por 
cidadãos comuns, advogados ou 
empresas interessadas no processo 
licitatório, em um procedimento 
totalmente público e transparente. 
Uma cópia do edital da licitação já 



Vinholi é considerado o melhor 
secretário “do Interior”, como 
a Pasta era conhecida no passa-
do, que SP teve desde a época de 
Franco Montoro, nos anos 1980. 
Então, o secretário do interior era 
Chopin Tavares de Lima, braço 
direito de Montoro para tudo o 
que dizia respeito às relações com 
o interior paulista.
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Em todas as obras sobre o 
municipalismo, descentrali-
zação e participação, é pre-

ciso reafirmar as lições de Franco 
Montoro: A idéia de descentraliza-
ção está ligada, fundamentalmente, 
à idéia da democracia e hoje há o 
reconhecimento universal de que o 
grande valor da vida política é a de-
mocracia. O que significa: governo 
do povo, da população que está em-
baixo”., diz Sebastião Misiara, que 
há cinquenta anos estuda e pratica o 
municipalismo em sua essência. Se-
gundo Misiara, Marco Vinholi está 
fortalecendo a  descentralização, 
pois conhece desde o inicio de sua 
carreira os problemas da população 
que vive no município.

Vale do Futuro, Pontal 2030, 
Parcerias Municipais, ICMS Am-
biental, Viva o Vale, Casa da Juven-
tude e a Projeto de Desenvolvimen-
to Regional do Estado estão entre 
as iniciativas mais impactantes e 
conhecidas do Governo do Estado. 
Todas têm algo em comum.

Elas passam pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, respon-
sável pela interlocução do Executi-
vo estadual com os 645 municípios 
paulistas. O cérebro à frente da Pas-
ta é um jovem dinâmico e de sólida 
formação, Marco Vinholi.

de praças públicas, recapeamento 
asfáltico, iluminação pública, entre 
muitos outros.

“Apesar do momento delicado 
que vivemos, estamos trabalhando 
para não deixar nenhuma obra pa-
ralisada. O objetivo final é alcan-
çarmos uma melhora na qualidade 
de vida da população”, afirmou  o 
Secretário Marco Vinholi.

Todas as 16 regiões administra-
tivas do estado tiveram pelo menos 
um munícipio contemplado com 
verba de infraestrutura, visando 
atender demandas que são aguarda-
das pela população.

Mais uma iniciativa de desta-
que que contou com a participação 
do Desenvolvimento Regional é 

o Programa Novas Estradas Vici-
nais. Aqui, a Pasta faz a interlocu-
ção com os municípios. 161 cidades 
serão beneficiadas nessa primeira 
fase, com investimentos totais de 
R$ 1,2 bilhão. Obras modernizarão 
mais de 1,5 mil quilômetros de 139 
estradas municipais e gerarão cerca 
de 15 mil empregos, em todas as 
regiões do estado. Ao final, serão 
2,5 bilhões destinados para estradas 
municipais compondo uma nova 
matriz logística para São Paulo.

Outra iniciativa governamental 
implementada com decisiva parti-
cipação da SDR foi o novo ICMS 
Ambiental, lei que incentiva os mu-
nicípios paulistas a protegerem e 
incrementarem suas áreas verdes, 
parques, reservas florestais, nascen-
tes, etc. A nova lei irá direcionar 
mais de R$ 5 bilhões, ao longo de 
10 anos, aos municípios que se em-
penham na preservação e no desen-
volvimento sustentável.

A jornalista Silvia Melo entre-
vistou o secretário Marco Vinholi 
para conhecer a sua trajetória na 
vida pública.

 
Iniciei na vida pública junto aos 

movimentos estudantis, como pre-
sidente do Centro Acadêmico Leão 
XIII (PUC), diretor da União Esta-
dual dos Estudantes (UEE) e União 
Nacional dos Estudantes (UNE). Fui 
coordenador nacional de Empreen-
dedorismo Juvenil, no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e diretor 
do departamento de Políticas de Tra-
balho e Emprego para a Juventude, 
órgão do Governo Federal.

Em 2013, presidi o Fundo Social 
de Solidariedade do Município de 
Catanduva. Fui diretor da Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Esta-
do de São Paulo, em 2015 e coordenei 
o Vivaleite, o maior programa de se-
gurança alimentar da América Latina. 
Neste período fui vice-presidente do 

Silvia Melo
Editora 
silviamelo@uvesp.com.br

Mateus Soares
Jornalista

MAIO DE 2021 MAIO DE 2021

Vinholi: para fazer democracia é   necessário fortalecer o município
Secretário impulsiona as principais          ações do Estado pelo interior paulista

• INTERIORIZAÇÃO • • INTERIORIZAÇÃO •

Fo
to

s:
 R

og
ér

io
 G

re
jio

R
og

er
io

 C
a

ju
i

Conselho da Criança e do Adoles-
cente (Condeca). No PSDB ainda fui 
membro da Executiva Estadual e do 
Conselho Fiscal. Vice-presidente da 
Juventude Estadual do PSDB e coor-
denador regional do PSDB, eleito por 
prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de 
toda região de Catanduva. Em 2019, 
além de Secretário assumi a presidên-
cia estadual do PSDB.

No parlamento, fui o relator das 
CPIs da Cartelização da Citricultura e 
do Detran. Também fui membro titu-
lar das Comissões de Finanças, Orça-
mento e Planejamento; de Educação 
e Cultura; de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, Cidadania, Partici-
pação e das Questões Sociais; de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação e Infor-
mação; e Fiscalização e Controle.

Em 2017, fui escolhido relator 
do Orçamento do Estado de SP de-
signando e aprovando recursos para 
o exercício 2018, para os 645 muni-
cípios paulistas, com foco principal 
nas áreas social, saúde, educação, 
meio ambiente e infraestrutura. Fui 
ainda coordenador das Frentes Parla-
mentares em Defesa dos Estudantes, 
de Apoio de Combate ao Câncer e 
das Relações Exteriores e vice-coor-
denador da Frente em Prol do Trans-
porte Metroferroviário (Fetram).

O diálogo é constante. Indepen-
dente do tamanho do município, de 
partido ou pensamentos ideológi-
cos todos os prefeitos são ouvidos 
e atendidos. Essa é a determinação 
do Governador João Doria e relação 
com os 645 prefeitos é ótima.

Lá aprovamos diversos projetos 
e leis em benefício do Estado de 
São Paulo. O ICMS Ambiental é o 
grande exemplo dessa parceria que 
tem levado melhorias concretas aos 
645 municípios.

A nova organização territorial re-
gional paulista tem como premissa o 
nível de integração regional entre os 
municípios. Constitui um dos nos-
sos principais projetos para 2021. 
A proposta foi desenvolvida em 
parceria com a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (SE-
ADE) e já está sendo apresentada e 
debatida regionalmente em Audiên-
cias Públicas. Este foi o caso de São 
José do Rio Preto e Piracicaba, que 
estão em vias de se tornarem Regi-
ões Metropolitanas. O projeto final 
chegou à formatação com 36 regi-

É essencial a 
existência de um 

instrumento de 
controle externo 
preventivo, que 

possa averiguar 
a regularidade 

das disposições 
do instrumento 

convocatório’

O Desenvolvimento Regional 
responde igualmente pela formali-
zação de convênios de infraestrutu-
ra urbana com os municípios pau-
listas. Somente em 2021, a Pasta já 
repassou mais de R$ 100 milhões 
para cerca de 300 cidades. Tais in-
vestimentos têm como destino obras 
e serviços como pavimentação as-
fáltica, construções, revitalização 

ões. Após a conclusão de audiências 
públicas, que contam com a partici-
pação de todas as forças regionais e 
locais, encaminharemos Projeto de 
Lei para aprovação da Assembleia 
Legislativa de São Paulo.

Em poucas palavras, eles cons-
tituem programas de desenvolvi-
mento regional.  O primeiro foca no 
Vale do Ribeira, das regiões mais 
vulneráveis do estado. Lançado pelo 
governador Doria em 2019, trata-se 
de iniciativa inovadora que fomenta 
ações de curto, médio e longo pra-
zo para o desenvolvimento social 
e econômico do Vale do Ribeira. 
O Vale do Futuro envolve todas as 
áreas do Governo, com 20 pastas 
estaduais e todos os prefeitos da re-
gião integrados, com a coordenação 
do Desenvolvimento Regional.

O Vale do Futuro é uma grande 
esperança para uma região que tem 
grande potencial turístico e de desen-
volvimento sustentável. A iniciativa 
beneficia toda a população regional 
com ações em turismo, crescimento 
ambientalmente sustentável, saúde, 
educação e infraestrutura.

O Novo Vale é o Programa de 
desenvolvimento que o Governo do 
Estado projetou para dois segmen-
tos regionais do Vale do Paraíba, o 
Vale Histórico e o Vale da Fé, no 
leste do estado. O  Programa foi 
lançado em 15 de maio, no muni-
cípio de Cruzeiro, pelo Governador 
João Doria, Prefeitos e lideranças 
locais e regionais.

Ele almeja levar, em parceria 
com as 17 municipalidades envol-

vidas, desenvolvimento e melhorias 
sociais em áreas como infraestru-
tura, turismo e desenvolvimento 
econômico é saúde. Serão R$ 120 
milhões em investimento, o maior 
já promovido na região por um go-
verno estadual.

Já o Pontal 2030, lançado em 
fevereiro de 2021, visa alavancar 
o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) da região do Pontal do 
Paranapanema, no extremo oeste do 
estado. Com 32 municípios, conta 
com previsão de investimentos de 
R$ 300 milhões.

A fase de transição do Plano SP 
foi estendida pelo Governo até 23 de 
maio. Os indicadores da pandemia re-
gistraram queda na maioria das regi-

ões de SP, justificando tal medida. Não 
obstante isso, e o incremento de mais 
de 140% no provimento de novos lei-
tos de UTI que fizemos, creio que os 
municípios mais impactadas podem e 
devem aumentar as restrições se assim 
o desejarem. Esta é uma prerrogativa 
municipal. Vale lembrar que a melho-
ra nos números permitiu também a 
extensão de mais uma hora no expe-
diente de atendimento presencial, que 
agora vai das 6h às 21h. Como disse o 
governador Doria, temos de agir com 
cautela, realizando uma abertura gra-
dual e segura da economia.

Vale do Futuro • Projeto ambicioso
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Concessão de aeroportos paulistas prevê    R$447 milhões em investimentos

Após ação de sucesso reali-
zada em âmbito federal no 
último dia 7 de abril, com o 

leilão de 22 aeroportos distribuídos 
em 12 estados brasileiros – que re-
sultou em uma arrecadação de mais 
de 3,3 bilhões de reais -, o estado de 
São Paulo se prepara movimentar a 
aviação regional em parceria com a 
iniciativa privada.

Focado, principalmente, em re-
desenhar a malha aérea regional e 
fomentar o seu desenvolvimento, o 
leilão dos 22 aeroportos paulistas já 
tem data para acontecer: 15 de julho. 

Dividida em dois lotes, a ação 
deve trazer investimentos de mais 
de 447 milhões de reais em infra-
estrutura de segurança, estrutura, 
serviços, logística e operação, entre 
outros, durante os 30 anos de con-
cessão. E, além disso, vai desonerar 
o estado em mais de 65 milhões de 
reais em custeios que poderão ser 
redirecionadas para áreas da saúde, 
educação e segurança, por exemplo.

Para garantir que o processo atue 
de forma direta na recuperação da 
economia do estado, os concessio-

Executivo que reestruturou a INFRAERO         traz sua experiência e aplica em São Paulo
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nários vencedores devem fazer in-
vestimentos obrigatórios ainda na 
primeira fase da concessão, que cor-
responde aos primeiros quatro anos.

Administrados atualmente pelo 
DAESP – Departamento Aeroviário 
do Estado de São Paulo, órgão vincula-
do à Secretaria Estadual de Logística e 
Transporte, os aeroportos registraram, 
até o primeiro bimestre de 2020, um 
importante crescimento em mo-
vimento, a partir da iniciativa 
do Governo do Estado em 
reduzir o a alíquota de 
ICMS sobre o com-
bustível de aviação. 

Antonio Claret de Oliveira • Diretor superintendente do DAESP

• RIBEIRÃO PRETO E 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
CAPITANEAM OS LOTES • 

Edinho Araújo • 
Prefeito de São José do Rio Preto

Eliria Buso
Jornalista
uvesp@uvesp.com.br

da demanda poderá reduzir o preço 
das passagens e, assim, atrair turistas 
para nossa região”, completa.

O prefeito de São Carlos, Airton 
Garcia, também tem boas expecta-
tivas para a ação: “essa decisão do 
Governo do Estado de São Paulo de 
privatizar os aeroportos administra-
dos pelo DAESP, dentre eles o nos-
so ‘Mário Pereira Lopes’, em São 
Carlos, é uma medida acertada nessa 
época de pandemia. E mais: o fato de 
o aeroporto ter sido internacionaliza-
do também ajuda para que muitas 
empresas do setor demonstrem in-
teresse em comprar por causa da re-
gião em que ele está (bem no centro 
do Estado) e da logística que oferece. 
E isso acontecendo, claro, vai gerar 
empregos e renda na cidade, o que é 
excelente nesse momento”.

As concessões dos aeroportos 
de São Paulo devem trazer, ainda, 
a operação de aeroportos em áreas 
importantes do estado que hoje estão 

sendo colocadas como prioritárias 
pelo governo João Dória. 

“No Vale do Futuro, no Vale do 
Ribeira, por exemplo, nós temos o 
aeroporto de Registro que deve levar 
para aquela região investimentos da 
iniciativa privada com vários pontos 
de melhoria. Assim como a região de 
Guaratinguetá, onde há um fluxo de 
17 milhões de turistas ao ano em razão 
do Circuito Católico; e que poderá ter 
um grande avanço com a implemen-
tação daquele aeroporto – abrigando 

também a aviação regular no sentido 
de promover o desenvolvimento por 
meio do turismo regional”, acrescenta 
o diretor superintendente do DAESP.

O turismo, inclusive, é um dos di-
versos setores que deve se beneficiar 
desse processo nos próximos anos. 

Segundo o secretário de Turismo 
do Estado, Vinicius Lummertz: “a 
aviação regional é de fundamental 
importância, pois funciona como 
alimentadora dos grandes hubs, 
como Viracopos, Congonhas, Gua-
rulhos e até de outros estados, como 
o Galeão, no Rio de Janeiro. Atende 
com equipamentos menores as regi-
ões que, de outra forma, não pode-
riam ser servidas por meio aéreo. 
A ampliação desse serviço, como 
modernização dos aeroportos, me-
lhorará a conectividade do interior, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento econômico de diversos seto-
res, não apenas o turismo”.  

É importante destacar que, com 
a chegada desses investimentos ae-
roportuários da iniciativa privada no 
estado de São Paulo, há uma grande 

expectativa para a retomada da eco-
nomia em todo o país. 

“A perspectiva é muito grande de 
resultado. A alavancagem por meio 
do agronegócio, das indústrias que 
cada dia vão aumentando, da cons-
trução civil e das cidades de nível 
muito alto. Então, esse movimento de 
concessão de aeroportos, na sua tota-
lidade, no interior do estado, faz parte 
de um grande modelo de valorização 
do interior pelo governo João Doria”, 
ressalta Claret de Oliveira.

Airton Garcia • Prefeito de São Carlos

O turismo, 
inclusive, é um dos 

diversos setores que deve se 
beneficiar desse processo 

nos próximos anos’

• INVESTIMENTOS EM ÁREAS 
PRIORITÁRIAS •

O leilão dos 22 aeroportos, assim 
como todo o processo licitatório, será 
conduzido pela Secretaria de Gover-
no por meio da ARTESP - Agência de 
Transporte do Estado de São Paulo.

O que comprova sua relevância 
não só para o desenvolvimento do 
setor aeroportuário, como também 
da economia.

De acordo com o diretor superin-
tendente do DAESP, Antonio Claret 
de Oliveira, os investimentos em de-
corrência das novas concessões devem 
motivar novamente uma força dos ae-
roportos no interior de São Paulo.

“O Brasil é um país conti-
nental, portanto, aeroportos sub-
-regionais, que farão essa cone-
xão com aeroportos regionais e 
até linhas internacionais, trarão 
um boom de desenvolvimen-
to não só na questão de aumento 
do turismo de negócios e de lazer, 
mas também para o desenvolvi-
mento como um todo, facilitando 
o trânsito de especialistas, técni-
cos e de pessoal especializado que 
vêm de cidades grandes do Brasil, 
e mesmo de fora, para o interior”. 

Dos 22 aeroportos que serão leilo-
ados, seis já atendem a aviação comer-
cial, enquanto 13 têm potencial para 
desenvolver rotas regulares. 

Para o processo, eles foram divi-
didos em:

Noroeste – integrado por São José 
do Rio Preto, Presidente Prudente, 
Araçatuba, Barretos, Assis, Dracena, 
Votuporanga, Penápolis, Tupã, An-
dradina e Presidente Epitácio.

Sudeste – integrado por Ribei-
rão Preto, Bauru-Arealva, Marília, 
Araraquara, São Carlos, Sorocaba, 
Franca, Guaratinguetá, Avaré-A-
randu, Registro e São Manuel.

Movimentando 2,4 milhões de 
passageiros ao ano, entre embarques 
e desembarques, os dois grupos têm 
grande relevância na conexão do es-
tado com outros destinos do Brasil, 
atuando como um indutor de seu de-
senvolvimento. E, com a concessão 
à iniciativa privada, a expectativa 
técnica é de que o fluxo de passagei-
ros chegue aos 8 milhões ao ano. 

Para o prefeito de São José do Rio 
Preto, Edinho Araújo, são aguardadas 
melhorias que vão levar modernidade, 

desenvolvimento econômico e aumen-
to significativo da movimentação de 
passageiros ao aeroporto e à cidade.

“Acredito na modernização do 
aeroporto, com maior segurança 
para o tráfego aéreo e também para 
os usuários; vai possibilitar também 
ampliar os voos com as atuais empre-
sas aéreas. Entendo que o aumento 



Apandemia trouxe uma pre-
ocupação importante para 
os dirigentes municipais 

em relação ao novo modelo da 
pós-pandemia.

                  

Esse será o principal foco de 
ação. Apesar da maioria dos planos 
estarem ativos até 2029, as revisões 
são necessárias para a adequação 
do que ficou notório nesse período 
de pandemia.

Assim, a habitação, a prepara-
ção sanitária para as possíveis pró-
ximas pandemias, ações que ante-
ciparão o futuro das cidades.

Em São Paulo, por exemplo, a 
revisão já está acontecendo, com 
foco no incentivo à mudança de 
imóvel comercial em moradias, 
adensamento do centro e a poten-
cialização de politícas  ambientais.

Na capital, o que pode servir de 
exemplo para as cidades é o pro-
cesso de revisão dividido em cin-
co eixos: instrumentos de política 
urbana, meio ambiente, mobilida-
de urbana, habitação e desenvolvi-
mento econômico e social.

Em entrevista, o secretário de 
Urbanismo e Licenciamento da Pre-
feitura de São Paulo, Cesar Azevedo 
diz que é preciso preparar a cidade 
para eventuais novas pandemias. “A 
pandemia torna urgente a reflexão 
de planejamento das cidades, além 
de ações imediatas. Ela impõe desde 
já aos gestores públicos a responsa-
bilidade de repensar a dimensão ur-
bana da crise. As questões sanitárias 
ganharam importância como nunca 
antes vimos nos debates sobre o fu-
turo da cidade”, afirmou.
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Com a nova 
regionalização 

do Estado 
é preciso 

pensar em 
Cidade 5.0’

Disseminou-se 
a consciência 

do turismo 
responsável e 

estabeleceu-se o 
consenso de 

se investir no 
turismo de 

proximidade’

Esse debate precisa acontecer 
em todos os municípios, pois a Lei 
Federal 10.257/01, todas as cida-
des com mais de 20 mil habitan-
tes ou de regiões metropolitanas 
devem ter um plano diretor. Por-
tanto, a revisão diante dos acon-
tecimentos sanitários torna-se im-
portante e necessária.

Providencias estaduais levam a 
pensar realmente na revisão. Sob 
o comando da Secretaria de De-
senvolvimento Regional, estudos 
do SEADE mostra a necessidade 
de nova regionalização do Esta-
do, parte integrante do projeto 
“Dispersão Urbana: desafios da 
política urbana”.

Como serão as cidades pós-pandemia 
Auxiliados por órgãos e instituições os municípios serão orientados a agir em direção da ‘Cidade Inteligente”

• PLANEJAMENTO •

tigas regiões de governo e serão 
denominadas “microrregiões”.

A SDR tem feito diversas reu-
niões pelo Estado para ouvir a so-
ciedade civil, conforme determina 
a legislação.

   

Esse tem sido o caminho para 
alcançarmos a Cidade Inteligen-
te, a partir de hospitais. Estudo da 
HKS Arquitects e Arup, formado 
por equipes multidicisplinares.

O estudo aponta a necessidade 
de se ter espaços flexíveis em hos-
pitais, fluxo e preparo para fazer 
transições do ambiente físico para 
o digital.

Nesse aspecto,  boa notícia  
veio do Instituto de Ciências Ma-
temáticas e de Computação da 
USP, em São Carlos.

Será instalado um novo centro 
de” Inteligência Artificial” para 
a criação de cidades inclusivas  
e sustentáveis.

O foco será em cinco aspectos, 
analisados por pesquisadores de to-
das as regiões do Brasil: educação, 
mobilidade, meio ambiente, saúde 
e cibersegurança.

novos empregos; e lançamento do 
Programa de Crédito Turístico.

Em 2020, quando tudo eviden-
ciava um ano de grandes avanços e 
conquistas, veio a pandemia. E aí, 
num esforço sem precedentes, o go-
verno paulista como um todo, e a 
secretaria de Turismo, em especial, 
lançaram-se na tarefa de minimizar 
as perdas. Por meio de engajamento 
entre os diversos setores, do poder 
público e da iniciativa privada, 
criaram-se os protocolos biossa-
nitários. Disseminou-se a cons-
ciência do turismo responsável e 
estabeleceu-se o consenso de se in-
vestir no turismo de proximidade.

Em mais uma edição online do 
Fórum de Temas Nacionais 
FTN ADVB, na manhã de 

29/04/2021, coube ao secretário de 
Turismo, Vinicius Lummertz, con-
duzir palestra intitulada ‘O papel do 
Turismo na retomada econômica do 
Estado de São Paulo’. Na modera-
ção, o presidente executivo do SPC-
VB – Visite São Paulo, Toni Sando. 
Evento contou com audiência de 927 
pessoas, entre dirigentes públicos e 
lideranças municipais, profissionais 
de turismo, de vendas e marketing, 
associados da ADVB SP.

Compuseram os painéis da Live 
Murilo Pinheiro – prefeito de Na-
zaré Paulista e presidente da Ami-
tesp; Marco Antônio de Oliveira, 
conhecido como Marquinho, pre-
feito de Morungaba e presidente da 
Aprecesp; Fred Guidoni, ex-pre-
feito de Campos de Jordão e presi-
dente da APM; Sebastião Misiara, 
presidente da Uvesp.

Em sua palestra, Vinicius Lum-
mertz apresenta um quadro sinóti-
co de 2019, 2020 e 2021. Ou seja: 
2019 constitui um ano excepcio-
nal para o turismo paulista, com 
inúmeras ações bem sucedidas. 
Entre elas, o ‘SP pra todos’; am-
pliação da malha aérea regional; 
700 novos voos semanais; progra-
ma de privatização dos aeropor-
tos; crescimento de 5,1%; 50 mil 

• ADVB •

Enfrentamento da C-19
Vinicius Lummertz mostra protagonismo de São Paulo

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Segundo o Jornal Usp, André de 
Carvalho, vice-diretor do ICMC, 
será o coordenador  do novo Cen-
tro de Pesquisa Aplicada em Inte-
ligência Artificial Recriando Am-
bientes. O centro está entre as seis 
propostas selecionadas em chama-
da lançada pelo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado e pelo Comitê Gestor da 
Internet, conforme anuncio no dia 
4 último, no Ministério da Ciência 
, Tecnologia e Informação, pelo 
ministro Marcos Pontes.

“A principal premissa do IARA 
é estimular a criação de cidades 
inclusivas e sustentáveis, em forte 
consonância com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável de-
finidos pelas Nações Unidas. Para 
isso, preconizamos o uso respon-
sável dos modelos de Inteligência 
Artificial, de forma ética, justa, não 
preconceituosa e transparente”, ex-
plica Carvalho.

“A Inteligência Artificial é 
hoje uma área estratégica para 
qualquer país. Tendo sido uma 
instituição pioneira nas pesquisas 
em Inteligência Artificial desde a 
década de 1980, só posso afirmar 
que, no ICMC, estamos muito or-
gulhosos pela aprovação da pro-
posta”, destaca a professora Ma-
ria Cristina Ferreira de Oliveira, 
diretora do instituto.

“Nossa meta é transformar, por 
meio de ferramentas tecnológicas 
aliadas a políticas sociais, os am-
bientes urbanos brasileiros, que se 
encontram em diferentes patamares 
tecnológicos e sociais, propiciando 
que as cidades ofereçam à sua popu-
lação serviços eficientes e eficazes 
em áreas como educação, mobilida-
de, meio ambiente, saúde e ciberse-
gurança”, afirma Carvalho.

O estudo chega a 36 regiões 
no estado, sendo que nove de-
las permanecem como estão por 
serem aglomerações urbanas e 
regiões metropolitanas já cons-
tituídas formalmente. Seis 
novas outras foram cons-
tituídas a partir da análi-
se da Secretaria de De-
senvolvimento Regional. 
/As demais 21 áreas foram 
constituídas a partir das an-
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o trade; investiu-se na estratégia 
regional; na privatização de 22 ae-
roportos; na prioridade da vacina-
ção; na expansão dos leitos de UTI 
e na retomada do São Paulo para 
Todos. Isso tudo, naturalmente, 
em menos de quatro meses...

De forma didática, Lummertz 
expôs os diferentes aspectos da 
pandemia, a evolução dos anda-
mentos e o caráter fundamental da 
vacina para a retomada. Mostrou 
gráficos, números, projeções e dei-
xou claro que o Estado de São Pau-
lo, de longe, fez a faz uma gestão 
sóbria, séria e eficaz dos efeitos da 
pandemia. “Somos antenas de sen-
timentos. E estejam certos de que o 
pior já passou”, assegura Vinicius 
Lummertz. “É importante que a 
gente saiba que a retomada do fa-
turamento das empresas do turismo 
e dos empregos do setor depende 
do avanço da imunização”.

Seguem excertos das participa-
ções dos painelistas.

 
Presidente da A- 
mitesp (Associa-
ção das Prefeitu-
ras dos Municí-
pios de Interesse 

Turístico do Estado de São Paulo), res-
salta a importância de união de todos 
para a retomada mais rápida possível.

Presidente da A- 
precesp (Associa-
ção das Prefeitu-

ras das Cidades Estância do Estado 
de São Paulo), expressa satisfação 
com a palestra do secretário Viní-
cius Lummertz e cita engajamentos 
exemplares na luta contra os efeitos 
da pandemia, como do Movimento 
Supera Turismo Brasil e do Todos 
pela Vacina.

Presidente da APM; 
(Associação Pau-
lista de Municí-
pios) destaca visão 
e protagonismo 

do governador João Doria; ressalta 
importância da vacina; lembra que 
“a vida acontece nos municípios” e 
diz “quando a gente cuida de vida, 
a gente cuida da economia. E vice-
-versa”. Acredita que 2022 será mui-
to positivo.

Presidente da U- 
vesp (União dos 
Vereadores do Es- 
tado de São Pau-
lo), elogia oti-

mismo do moderador Toni Sando, 
expresso em artigo recente, quando 
manifesta a crença de que ‘tudo vai fi-
car bom de novo’... Também elogia o 
trabalho desenvolvido pelo secretário 
Vinícius Lummertz e diz que “pode-
mos sonhar, clara e fortemente, na 
retomada do turismo”.

Presidente exe-
cutivo do Visite 
SP e presidente 
da UNESDES-
TINOS (União 

Nacional dos CVBs e Entidades de 
Destinos), concluiu os debates com 
esperança de que a população será 
vacinada até dezembro ou janeiro e 
cita importantes eventos previstos 
para 2022, além de feiras e congres-
sos adiados a serem realizadas den-
tro dos protocolos “como já ocorre 
em vários países que fizeram sua li-
ção de casa”.

No encerramento da Live, o presi-
dente da Skål São Paulo, Walter Tei-
xeira; e o presidente da ADVB-SP, 
Aristides de La Plata Cury, lançam 
a 3ª edição do prêmio Top Destinos 
Turísticos. As inscrições estarão 
abertas até 30 de maio; e que em 1º 
de junho se dará o início da votação 
popular. A entrega da premiação 
ocorrerá no Hall Nobre do Palácio 
dos Bandeirantes, ainda em 2021, 
com presenças do governador João 
Doria e do secretário Lummertz. 

Depois da apresentação de vídeo 
alusivo ao Top Destinos Turísticos, 
um trabalho da agência Gorilla, do 
empresário Beto Marques, vice-pre-
sidente de Comunicação da ADVB 
SP, procedeu-se à habitual entre-
ga simbólica de certificados aos 
participantes desta edição do FTN 
ADVB, uma correalização da FBM 
(Fundação Brasileira de Marke-
ting), do IRES (Instituto ADVB de 
Responsabilidade Socioambiental), 
e da ADVB SP. 

• PAINEL COMPARATIVO •

SEBASTIÃO 
MISIARA 

TONI 
SANDO 

Já no ano de 2021, iniciado com 
a deflagração da 2ª onda da C-19, a 
secretaria de Turismo do Estado de 
São Paulo desdobrou-se nos esfor-
ços para a obtenção de crédito para 

MURILO 
PINHEIRO

MARCO 
ANTÔNIO DE 
OLIVEIRA, O 
MARQUINHO

FRED 
GUIDONI
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Se a juventude 
cresce e 

evolui, toda a 
população 

cresce junto’

Os primeiros Conselhos Munici-
pais de Juventude surgiram no ano 
de 2005, e a criação do Conselho 
Estadual foi regularizado em agosto 
de 2020, tem como função discutir e 
criar políticas públicas, com contexto 
regionalizado, para essa população.

As Casas da Juventude, vem 
de encontro com a necessidade de 
ajudar jovens na busca por oportu-
nidades de emprego e renda com 
ações voltadas para a qualificação 
profissional, economia criativa, 
empreendedorismo e convivência. 
Além de de cursos, será incentivado 
o coworking que é “uma iniciativa 
nova e um espaço com a estrutura 
necessária para que empresas e pro-

Oprograma lançado pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Regional, irá investir R$ 

20 milhões na criação desses espa-
ços em diversas regiões, em parce-
ria com as prefeituras serão respon-
sáveis pela aquisição de terrenos 
ou imóveis para implementação da 
Casa da Juventude em contraparti-
da do financiamento que receberá 
do Estado para até 240m2 de área 
construída, com prazo médio para a 
entrega das unidades de oito meses, 
a partir da data da aquisição.

Segundo dados do Seade, em 
outubro de 2019, 30% dos jovens 
entre 14 e 29 da capital não tinham 
emprego, e esse número se torna 
ainda mais alto quando nos referi-
mos ao interior e considerando que, 
segundo o mesmo instituto publicou 
em agosto de 2020, em apenas treze 
anos o número de jovens na faixa 
da adolescência será a mesmo a do 
número de idosos no Estado de São 
Paulo. Dados atuais mostram que 
22% da população paulista é cons-
tituída pela faixa etária jovem, num 
total de 10 milhões.

Essas informações mostram a re-
levância das políticas públicas para 
a juventude, em especial aquelas 
voltadas para a educação e o mer-
cado de trabalho, por isso a impor-
tância do Conselhos Municipais de 
Juventude, que estão consolidados 
em apenas cinquenta e nove mu-
nicípios do Estado, dentro de um 
universo de seiscentos e quarenta e 
cinco cidades.

transformação digital, além de ofe-
recer cursos com metodologia apro-
priada para o ensino de robótica, 
tecnologias da informação e tecno-
logias aplicadas a design, animação 
e games, entre outros.

“Com este novo espaço concedido 
pelo governo estadual, os jovens de 
Sertãozinho terão mais acolhimento. 
Isso representa inovação, geração de 
empregos e maior independência para 
eles. Se a juventude cresce e evolui, 
toda a população cresce junto”, decla-
ra Wilson Pires – PSDB, prefeito do 
município de Sertãozinho, na região 
nordeste de São Paulo.

Outro município já contemplado 
foi Barretos, e a prefeita Paula Le-
mos (DEM) declara: “A conquista 
da Casa da Juventude demonstra o 
cuidado com nossos jovens e a es-
perança de futuro para nossa cidade 

Pedro Roberto, que está também na diretoria da Uvesp, tem macro visão regional

Parlamento Regional de Rio Preto 
demonstra força no primeiro encontro

A união das 
cidades é fun-

damental, toda 
nossa região 

vai crescer’

Assembleia Legislativa, Carlão Pig-
natari, o secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholi, o 
deputado estadual Itamar Borges  e 
o deputado federal Geninho Zuliani.

“Valorizo muito a função de ve-
reador. A criação desse Parlamento 
Regional é de extrema importância 
para unificar as discussões sobre 
demandas, como a coleta de água 
no rio Grande, o que resolveria o 
problema de abastecimento não só 
de Rio Preto, mas de toda a região, 
desde que estejamos unidos”, disse 
Geninho Zuliani, que foi diretor da 
Uvesp, durante o seu mandato.

Na condição de presidente,  Pe-
dro Roberto,  saudou todos os parti-
cipantes do encontro e disse que esse 
primeira reunião já tinha importantes 
demandas. “São temas importantes  
como vicinais, rodovias, saúde, meio 
ambiente, saneamento. São proble-
mas em comum, mas precisamos es-
tabelecer mecanismos para encami-
nhar essas demandas”, disse Pedro.

ACâmara de São José do Rio 
Preto recebeu, na primeira 
reunião do Parlamento Re-

gional Metropolitano, presidentes de 
Câmaras de várias cidades da região. 

Representantes de  Ibirá, Miras-
sol, Tanabi, Mirassolândia, Urupês, 
Guapiaçu, Potirendaba, Planalto, 
José Bonifácio, estiveram presentes. 

Além dos parlamentares, partici-
param do encontro o presidente da 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Já o presidente da Alesp, Carlão 
Pignatari, disse que a criação do Par-
lamento Regional é “ferramenta im-
portante” e será aliada à Região Me-
tropolitana de Rio Preto. “A união das 
cidades é fundamental, toda nossa re-
gião vai crescer, disse, acrescentando 
o apoio da Assembléia Legislativa...

Os vereadores Jean Charles, João 
Paulo Rillo, Robson Ricci  e Renato 
Pupo, também participaram do en-
contro regional. Jean Charles lem-
brou que uma das grandes reivindi-
cações da região é a terceira faixa 
da rodovia Washington Luís. Rillo, 
por sua vez, propôs “planejamento 
estratégico, para o melhor encami-
nhamento das demandas regionais”. 
Essa proposta foi aprovada pelo pre-
sidente Pedro, que já marcou a pró-
xima reunião para o dia 18 de junho.

 A Uvesp, que participou das 
negociações para a formação do 
Parlamento Regional, através da 

presidente executiva Silvia Melo, 
esteve representada pelo consultor 
Willians Kester.

Olimpia fez importante pleito. O 
prefeito Fernando Cunha sugeriu a in-
corporação na região metropolitana, 
uma vez que o turismo é opção priori-
tária dos debates. O deputado Itamar 
Borges, futuro Secretário da Agricul-
tura e Abastecimento do Estado, ficou 
responsável pela emenda que autoriza 
Olimpia ser incluída na região.

• PARTICIPAÇÃO LOCAL •

• PLEITO REGIONAL •

Pedro Roberto • Presidente eleito

Tatuí • Prefeita Maria José 
e o subsecretário da Juventude do Estado, 
Luiz Chrysostomo de Oliveira

Cidades com até 150 mil habitantes do Estado de São Paulo, que tenham Conselhos de Juventude, 
poderão receber do governo do Estado de São Paulo apoio para a abertura de Casa da Juventude

Juventude paulista terá apoio 
do Estado para crescimento profissional
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com qualificação, emprego e a cer-
teza de inovação”

A unidade da Casa de Juventude 
que terá ações de incentivo à qualifi-
cação, empreendedorismo, busca de 
oportunidades de emprego e renda e 
área de trabalho colaborativo, estimu-
lando a criação de novos projetos e 
negócios entre o público juvenil, e de 
enorme importância para nosso muní-
cipio” disse a prefeita de Tatuí, Maria 
José (PMDM), município que também 
deve ser contemplado com o projeto, 
e conclui “estamos avaliando a ideia 
de implantar a Casa de Juventude no 
antigo terreno do Expurgo, no bairro 
do Boqueirão, uma área que pertence 
ao Estado e que precisa ser revitalizada 
com um equipamento público”.

fissionais independentes e, princi-
palmente, jovens em início de car-
reira possam trabalhar a inovação, a 
criatividade, a troca de experiências 
e fortalecer contatos. Os jovens são 
empreendedores por natureza. A 
Casa da Juventude será o escritório 
do jovem no estado de São Paulo”, 
afirmou o Secretário de Desenvolvi-
mento Regional Marco Vinholi.

Os cursos de qualificação pro-
fissional serão gratuitos através 
do Novotec Expresso, além de um 
ambiente para desenvolvimento de 
modelos de negócios sustentáveis 
e startups. As Casas da Juventude 
também serão unidades acadêmicas 
e operacionais para atividades pre-
senciais de cursos oferecidos pela 
Univesp (Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo).

O objetivo é oferecer formação 
em economia criativa e práticas de 



AA USP, Universidade de 
São Paulo, novamente se 
destacada entre as melhores 

universidades do mundo. É o que 
mostra edição deste ano do ranking 
do Center for World University 
Rankings (CWUR), consultoria 
dos Emirados Árabes, que avaliou 
19.788 instituições. A USP  conti-
nua sendo a instituição mais bem 
classificada da Ibero-América.

veis para reduzir o uso de plástico”, 
afirma Noel Wallace, CEO e presi-
dente da Colgate-Palmolive. O Projeto de Educação Am-

biental e Conservação, foi 
retomado. Ele faz parte da 

extensão do Laboratório de Etolo-
gia do Departamento de Biologia 
Estrutural e Funcional do Instituto 
de Biociências (IBB-UNESP), que 
atuará com crianças dos quintos 
anos da Escola de Tempo Integral 
Hernani Donato, com o objetivo de 
repassar aos alunos atividades sobre 
as aves, através da observação em 
áreas verdes da Cidade.

Uma retroescavadeira que 
já tinha virado sucata se 
transformou em um cria-

tivo playground com opções para a 
criançada, como balanço, escorrega-
dor, túnel e casinha do Tarzan.

Parque infantil é feito 
com reaproveitamento 
de sucatas

A   prefeitura através da parceira com a empresa Curto Circuito, 
retomou o Projeto Rio Limpo. A equipe fez todo o mapeamento 
dos pontos para a prática segura desse esporte e ao mesmo tem-

po fez a limpeza do leito e margens do rio, retirando todo tipo de lixo 
que não só prejudica a prática do esporte como contamina o meio am-
biente. Funcionários municipais e o Vice-Prefeito, Pedrinho Tortelli, 
participaram da ação.

Sustentabilidade
PÁG 19

Prefeitura faz 
reutilização 
de sucatas

Prefeitura 
realiza ações 
de educação 
ambiental 

Praça recebe 
mudas de árvores

Moradores dos bairros 
recebem orientações 
de agentes ambientais Grupo de skatistas 

plantam mudas e cuidam 
de praça da cidade

Areunião teve como objetivo criar um consórcio intermunicipal 
para a incineração de resíduos resultando a geração de energia 
e combustível, devido aos excessos de resíduos sólidos, dificul-

dades de licenciamento de aterros e os custos elevados da destinação 
ambientalmente adequada.

APrefeitura de Hortolân-
dia realiza regularmente 
ação de educação am-

biental nos bairros. Nessa ação, os 
agentes do Núcleo de Educação 
Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável fazem visitas casa 
a casa orientando e distribuindo 
material informativo aos morado-
res sobre a importância de fazer o 
descarte correto de resíduos. 

Ogrupo de Skatistas “da 
Love”, plantou 31 mudas 
na praça que frequentam, 

que foram doadas pelo DMA (De-
partamento de Meio Ambiente) de 
Araras. Desde 2009, o grupo rea-
liza manutenções do espaço, ar-
recadando fundos para aquisição 
dos materiais que utilizam. 

Reunião em 
Prol da Preservação
Prefeitura de Juquiá participa de reunião regional

LINDÓIA

BOTUCATU VÁRZEA PAULISTA HORTOLÂNDIA ARARAS

Parque 
da Cascata 
da Mata
Projeto Passarinhando 
é retomado no Parque

Projeto Rio Limpo
Retomado o projeto com a prática de rafting

O humorista Matheus Ceará, artista, da Praça é Nossa, do SBT, arre-
cadou quase 38 toneladas de alimentos em uma live que realizou 
pelo Facebook, que teve duas horas de duração, oferecendo prê-

mios aos internautas e teve audiência de quase 200 mil pessoas. A arreca-
dação foi doada para o Sindicato dos Músicos, setor mais afetado até agora 
pela pandemia e sem previsão de volta.

A empresa Brasa Burguers, localizada em Cardeal fez a doação de 
140 kg de carne para o Fundo Social de Elias Fausto. A primeira-da-
ma e presidente do Fundo Social, Ana Cristina Bittencourt, recebeu 

a doação e de imediato, solicitou que fosse repassado integralmente para a 
Santa Casa de Capivari, que sempre foi parceria do município. 

Fundo Social de Elias Fausto e Brasa Burguer fazem doação

Humorista faz live 
para arrecadar alimentos
38 toneladas de alimento são 
arrecadadas e doadas para músicos

Colgate compartilha tecnologia
Empresa lança tubo de pasta de dente reciclável

Ao invés de ter o domínio 
total da tecnologia do seu 
primeiro tubo de pasta de 

dente totalmente reciclável, a Col-
gate-Palmolive decidiu compar-
tilhar o design, desenvolvido ao 
longo de cinco anos, com a con-
corrência. “Esse avanço pode fa-
zer uma diferença significativa no 
mercado hoje, pois testamos novos 
materiais de embalagem, formatos 
de produtos e modelos recarregá-

USP é destaque

SÃO PAULO

CRAS intinerante
Vereador indica 
criação de CRAS
intinerante na cidade

Novo ranking aponta 
a USP como uma das 
melhores do mundo

D
esde o seu primeiro manda-
to, o Vereador Rafael Tanzi 
vem trabalhando para que o 

município de São Roque amplie o 
atendimento do CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social). 
Em 2020, apresentou o Projeto 
visando que fosse criado o CRAS 
itinerante. Rafael Tanzi explica que 
embora existam unidades do CRAS 
espalhadas, muitos munícipes não 
conseguem chegar aos locais, isso 
acontece porque as pessoas que 
moram em bairros mais afastados 
muitas vezes não possuem dinheiro 
para pagar a condução.

SÃO ROQUE

CELEBRIDADE

A Diferença
ELIAS FAUSTO

Doação para Santa 
Casa de Capivari
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JUQUIÁ

EMPRESAS

Esse avanço 
pode fazer 

uma diferença 
significativa no 

mercado hoje’
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ASecretaria de Turismo do Estado de São Paulo está promovendo 
um ciclo de reuniões com professores e coordenadores de cursos 
de turismo (técnicos, tecnólogos, graduação e pós-graduação), 

representantes do setor produtivo e governos, buscando aproximar a for-
mação profissional do estudante de turismo das demandas do mercado de 
trabalho, para buscar uma grade curricular mais objetiva.

sintomas físicos e emocionais. A Carti-
lha traz como complemento ações que 
podem reduzir os efeitos negativos das 
doenças referentes à saúde mental.

PÁG 20

Turismo

Adistribuição de hipoclorito, produto a base de cloro que está sen-
do utilizado para desinfecção de ruas no município continua para 
os munícipes. O trabalho é realizado pelo SAAE e Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com agentes comunitários 
orientando os moradores por meio de panfletos informando os cuidados 
para utilização do produto.  

Saúde
PÁG 21

APrefeitura de Jaboticabal 
realizou nova desinfecção 
da região central da cida-

de para conter a propagação do 
novo coronavírus, considerando 
uma expectativa de maior número 
de pessoas a circular na região. A 
ação de desinfecção tem aconte-
cido constantemente em diversos 
bairros do município.

Ação de 
prevenção 
contra Covid 19
Prefeitura faz nova 
desinfecção na
região central

Mairiporã recebe 
certificação boas práticas
A cidade recebeu selo internacional
da Save Travels por boas práticas contra o Covid 19

MAIRIPORÃ

ITAPECERICA DA SERRA JABOTICABAL

Omunicípio de interesse turístico recebeu o selo mundial Safe Tra-
vels, um reconhecimento pela adoção de protocolos de biossegu-
rança contra o novo coronavírus na cidade, lançado pelo Conse-

lho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) com o apoio da Organização 
Mundial de Turismo das Nações Unidas (OMT). A emissão do selo tam-
bém é uma certificação de que estão sendo adotadas decisões corretas em 
relação às ações implantadas no município. 

Decreto 
nomeia 
interventor
Superintendente 
da Saúde é nomeado 
como interventor 
da AMG

APrefeitura de Itapece-
rica da Serra decretou 
intervenção na empresa 

AMG – Associação Metropolita-
na de Gestão, prestadora de ser-
viços da Autarquia Municipal de 
Saúde, com isso a própria Au-
tarquia passa a assumir a gerên-
cia dos serviços e o pagamento 
de salários, a partir do mês de 
abril, aos profissionais contrata-
dos pela empresa.

População recebe 
proteção contra Covid 19
Distribuição de hipoclorito continua para moradores da cidade

LENÇÓIS PAULISTA

A FAESP/SENAR-SP, através 
de seu presidente Tirso Mei-
relles, pelo convênio com o 

Sindicato Rural do Município, assu-
miu o custeio de 2.700 testes rápidos 
de COVID-19, que irão auxiliar na 
detecção do vírus em pacientes uru-
peenses. A ação teve como articula-
dora a Enfermeira Leila Zuanon.

Sindicato Rural do 
Município faz doação a saúde
2.700 testes rápidos para Covid 19 são doados à Secretaria da Saúde

Cartilha orienta boas práticas
Lançada cartilha sobre cuidados 
com foco na saúde mental 
para o período da pandemia

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Guararema lançou a 
Cartilha de Cuidados com a 

Saúde Mental Durante a Pandemia 
da Covid-19. O documento, que está 
disponível no site da administração 
municipal traz informações sobre os 
sintomas das principais doenças, tra-
tamentos e onde buscar ajuda, além 
de descrição das patologias mais co-
muns, como por exemplo a ansieda-
de e depressão e explicação sobre os 

GUARAREMA

URUPÊS

Um novo olhar para o turismo
Turismo contemplativo e de aventura no oeste do Estado

São nove cidades incrustadas entre os rios Tietê e Paranapanema, na 
região centro-oeste do estado de São Paulo, que formam o Polo Cuesta, 
onde cada cidade conta com atrações diversas, histórias emocionantes 

e alguns pontos em comum, o bem receber, a abundância da natureza e uma 
comida com sabor de fazenda. As paisagens únicas da região, com brisa 
constante, resquícios da Mata Atlântica, cachoeiras, corredeiras, pinturas ru-
pestres oferecem atividades para todos os tipos de turistas.

POLO CUESTA

Novo 
equipamento 
para o turismo
Trilhas da Corredeira 
será um novo ponto 
de turismo na cidade

Aprimeira fase da Trilha 
das Corredeiras está sen-
do construída, as mar-

gens do Rio Paranapanema. Terá 
682,00m² de área incluindo uma 
passarela elevada ao longo das 
corredeiras, acesso ao Rafting e 
um grande deck com vista das 
corredeiras e da área de trei-
no e competições de canoagem 
slalon, e será acessibilidade ao 
longo de todo o seu trajeto.

Formação do profissional de turismo
Instituições de ensino e empresas 
avaliam conteúdo dos cursos de turismo

PIRAJU

XXXXXXXXXXX

VALE DO RIBEIRA

Vale do Futuro 
terá aeroporto 
Concessão de 
aeroporto fortalecerá 
o turismo na região

OVale do Futuro, engloba 
os municípios de Apiaí, 
Barra do Chapéu, Barra do 

Turvo, Cajati, Eldorado, Iporanga, 
Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itari-
ri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, 
Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro 
de Toledo, Registro, Ribeira, São 
Lourenço da Serra, Sete Barras e 
Tapiraí, é uma grande esperança 
de futuro para o Vale do Ribeira, 
uma região de grande potencial 
turístico e de desenvolvimento. A 
concessão do aeroporto em Regis-
tro beneficia toda a cadeia produti-
va, em especial a do turismo.

poderão subsidiar as políticas 
públicas para o setor e criar um 
painel de consultas de dados.

Ilhabela receberá 
Observatório de Turismo
A cidade receberá consultoria para estudos e pesquisas

Ilhabela terá a consultoria 
do Centro de Inteligência 
da Economia do Turismo – 

CIET –, da Secretaria de Turis-
mo do Estado (Setur), criando 
um “observatório de turismo” 
na ilha. Com a formalização do 
apoio institucional, Ilhabela de-
senvolverá metodologia e terá 
treinamento para a coleta de da-
dos, definição dos principais in-
dicadores a serem seguidos, que 

ILHABELA

 Ilhabela 
desenvolverá 

metodologia e terá 
treinamento para 
a coleta de dados’
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O prefeito Rodrigo Manga se reuniu com feirantes, vereadores, 
representantes do Sindicato dos Feirantes e da Associação 
dos Feirantes de Sorocaba, para anunciar uma série de ações 

que visam regularizar o setor e trazer melhorias às feiras-livres da 
cidade. Dentre as medidas anunciadas, a Prefeitura enviará à Câmara 
Municipal um Projeto de Lei que regulariza a situação dos feirantes, 
com um edital de credenciamento e anunciou a isenção da Taxa de 
Fiscalização Instalação e Funcionamento (TFIF) para os feirantes.

Transporte gratuito 
para idosos se 
imunizarem

D ois coletivos fizeram o 
trajeto Terminal Urbano 
no centro até o Ginásio 

da Unimar, onde há um posto de 
vacinação, e do Ginásio de volta 
até o Terminal. Os idosos pude-
ram inclusive terem um acompa-
nhante para que se sentissem mais 
seguros. Dentro do complexo do 
Campus da Unimar, uma van fez o 
auxílio na locomoção dos idosos, 
transportando-os até chegarem ao 
Ginásio de Esporte do local. 

Acessibilidade 
também para crianças

Feirantes são ouvidos

Prefeitura investe em brinquedos adaptados nas escolas infantis

Prefeitura ouve feirantes para melhoria no setor

NOVO HORIZONTE MARÍLIA

C om base na filosofia inclusiva a prefeitura em uma ação multi-
disciplinar, está investindo ainda mais na acessibilidade dos alu-
nos da rede municipal de ensino, com a instalação de brinquedos 

adaptados para cadeirantes em 17 escolas municipais. A ideia é expandir 
as instalações de acordo com novas demandas.

Geração de 
emprego e renda 
Prefeitura fará alienação 
de áreas para incentivar 
novos empreendimentos

Prefeitura garante 
mobilidade de idosos 
para vacinação 
contra Covid 19

C om processo licitatório aber-
to para alienação, as áreas 
do Distrito Industrial II são 

consideradas em região nobre, que 
estão paradas para valorização e 
exploração imobiliária. A ação trará 
novas empresas a cidade, gerando 
mais empregos, e o valor arrecado 
será revertido em benefícios para 
toda população.

ITAPETININGA

SOROCABA 

O s trabalhadores no servi-
ço funerário municipal de 
Jundiaí foram homenagea-

dos com cestas básicas e mimos de 
agradecimento pelo trabalho desen-
volvido ao longo da pandemia do 
Novo Coronavírus. Ao todo foram 
entregues 32 cestas básicas destina-
das aos servidores das equipes de 
limpeza e os sepultadores, além de 
68 mimos distribuídos para os de-
mais trabalhadores do serviço

Reconhecimento do trabalho 
dos servidores funerários
Projeto Social da cidade faz homenagem aos servidores funerários

Novo sistema traz maior transparência em todos os setores públicos

JUNDIAÍ

Prefeitura implantará o SIAFIC - Sis-
tema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Finan-

ceira e Controle, que assegurará à sociedade 
o acesso às informações sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meio eletrô-
nico que possibilite amplo acesso público, 
de forma padronizada por todos os entes da 
Federação, com disponibilização das infor-
mações até o primeiro dia útil subsequente à 
data do registro das despesas e receitas.

SIAFIC é adotado pela prefeitura 

CERQUEIRA CESAR

Cotia, diversidade turística ao lado da capital
A cidade reúne atrações históricas, rurais, gastronômicas, religiosas, naturais e culturais em um só destino

Omunicípio as margens da Ro-
dovia Raposo Tavares a ape-
nas 34 Km da capital paulista, 

era ponto de parada do caminho que 
ligava a Capitania de São Vicente a 
Vila de São Paulo do Piratininga no 
Séc XVII, mantendo até hoje constru-
ção remanescente da época (Sítio do 
Padre Inácio) tombada pelo IPHAN. 
Passagens de tropas, de bandeirantes, 
teve grande importância nos tempos 
modernos no escoamento de produ-
ções agrícolas que tinham como des-
tino o mercado de Pinheiros.

Os japoneses encontraram em 
Cotia um novo lar na época da imi-
gração, criando uma das mais im-

portantes cooperativas agrícolas do 
Estado na época, a CAC. 

A cidade hoje conta com grande 
parque industrial e uma grande diver-
sidade de opções de turismo e lazer.

A famosa Granja Viana, bairro de 
Cotia, é a referência no turismo gas-
tronômico, com dezenas de restau-
rantes com oferta de típica brasileira, 
passando por cantinas e especializa-
dos, quase todos com assinatura de 
renomados chefs.

O Kartódromo da Granja é palco 
de competições internacionais e o 
Parque Cemucam, criado em 1968, 
é um dos remanescentes de Mata 
Atlântica da grande São Paulo, abri-
gando 120 espécies da fauna. 

Em um roteiro inter-religioso, é 
possível visitar a imponente Basílica 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
(Arautos do Evangelho) durante os 
horários de missa, conhecer o colori-
do Templo Budista Tibetano Templo 
Odsal Ling ou o Templo Zu Lai, o 
maior templo budista da América La-
tina, com 10.000 m2 

Opções de passeios para as crian-
ças não faltam em Cotia. O Rancho 
Figueira tem passeio a cavalo para 
crianças e iniciantes acompanhado 
por monitores. Para um contato mais 
próximo com os animais da fazenda, 
cinco opções: Parque Della Vitória, 
Bichomania Fazenda Parque, Cia dos 
Bichos, Recanto JB e Mini Fazenda 
Pet Zoo, para passar o dia todo. Ain-

da há opções como o Parque Aquáti-
ca Thermas da Mata com uma tirole-
sa de 500m de extensão e em breve o 
maior zoológico da América Latina.

Para os que gostam de aventu-
ras mais radicais, a Trilha do Verde 
em meio a mata é opção para bikes, 
motos e jeeps, corredeira da barra-
gem Pedro Beicht e o Sítio Cacho-
eira da Graça

“Nos últimos quatro anos, investi-
mos muito em infraestrutura urbana, 
são melhorias que facilitam os aces-
sos ao município e potencializam o 
seu crescimento e a demanda do tu-

Foto 1 - (Em cima) 
CEMUCAM; Foto 2 - 
(Em cima) Rogério Franco; 
Foto 3 - Arautos; 
Foto 4 - Rancho Figueira; 
Foto 5 - Trilha do verde 
e Foto 6 - Templo budista 
Zu Lai
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rismo. Além disso, Cotia tem adotado 
medidas de segurança sanitária para 
garantir a proteção da população e 
visitantes, contra a Covid-19, entre 
estas medidas podemos destacar a 
Operação Desinfecção que percorre 
os quatro cantos da cidade e a distri-
buição de milhares de máscaras para 
a população”. Essas medidas fazem 
com que os turistas que buscam os 
atrativos locais sintam-se seguros”, 
comentou Rogério Franco.
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