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Um olhar para o futuro dos municípios.

Criticar as CPIs é tentar desmo-
ralizar a democracia, invadindo o 
processo legítimo de fi scalização, 
investigação e apuração para diri-
mir dúvidas. PÁG.  02

Audiências públicas nas regiões  
obedecem  o rito constitucional, 
com bom público. A Uvesp co-
loca toda a sua rede para trans-
missão. PÁGS.  04 e 05

Conselheiro Sidney Beraldo, do 
Tribunal de Contas do Estado, 
destaca o planejamento obrigató-
rio,em razão das   lições impostas  
pela pandemia. PÁG.  07

Em  2050 a  população de idosos  
será triplicada, apura o Seade. As 
ações   governamentais estão sen-
do preparadas com politicas públi-
cas. PÁGS.  14 e 15

“Distritos Turísticos”, projeto cria-
do  pela Secretaria de Turismo e 
Viagens, foi encaminhado à As-
sembléia. Foi sancionado no últi-
mo dia 05. PÁG.  17

EDITORIAL REGIONALIZAÇÃO PLANEJAMENTO IDOSOS TURISMO

Mas a Reforma Tributária desburocratizada se faz necessária. Fiesp e Ciesp 
precisam andar juntas , conforme explica Rafael Cervone, vice-presidente da 
Federação das Industrias do Estado de São Paulo e vice-presidente do Centro 
das Industrias do Estado de São Paulo.” Assim fortaleceremos a economia, que 
está em ritmo ascendente”. O crescimento de maio não foi o esperado pelos 
empresários, em razão da segunda onda da economia. Mesmo assim, há muita 
expectativa de crescimento com a aplicação em massa das vacinas. PÁG.  12

Carlão Pignatari, presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado, 
agradeceu a liberação, independente-
mente de partidos, aos 94 deputados 
paulistas, todas elas voltadas para a 
saúde. Essa medida vai desafogar os 
prefeitos municipais às voltas com 
índices altos de problemas nessa 
área em razão da pandemia. Logo 
virão mais emendas, uma vez que, 
passada a crise pandêmica, virão as 
cirurgias eletivas. PÁG.  03

Somados com 2 milhões de no-
vos gerados ano passado, temos, 
assim, 3 milhões de empreen-
dedores combatendo o desem-
prego, informa Tirso Meirelles, 
presidente do Sebraesp. Por 
outro lado, o Sebrae tem incen-
tivado os empresários a se adap-
tarem ao processo digital, item 
importante para o crescimento 
dessas empresas. Recentemen-
te, Sebrae e Jucesp assinaram 
importante convênio visando 
reduzir o tempo para abertura de 
empresas. PÁG. 9 e 13

Vendas das indústrias paulistas 
devem crescer 10% nesse ano

Mais de 1 milhão de 
MEIs criados em 2021

Emendas de 94 deputados
atendidas para a saúde

“Cantares”,  de um poeta 
espanhol tem uma frase que 
retrata bem o momento que 
estamos vivendo. “Caminhan-
te, não existe o caminho. Faça 
o caminho ao caminhar”. Não 
foi sem esforço que os resul-
tados do crescimento em São 
Paulo, apesar da pandemia, 
têm sido uma constante. As 
coisas têm acontecido, muito 
do incentivo do Governo do 
Estado que, com suas obras 
e seus programas de investi-
mento tem induzido o merca-
do a acreditar que o caminho 
é feito com realizações. Entre 
outras, João Doria tem anun-
ciado, vicinais com investi-

Não foi sem 
esforço que os 
resultados do 

crescimento em São 
Paulo, apesar da 

pandemia, têm sido 
uma constante’

mentos de R$ 1.08 bilhão. 
Rodovias paulista receberão 
de investimentos, 1,7 bilhão;  
otimização de abertura de 
empresas; projeto “Cidades 
Inteligentes” e a privatização 
de 22 aeroportos. Ao lado dis-
so, os empresários  procuram 
caminhos para a retomada do 
desenvolvimento. PÁGS.  10 e 11

PIB nacional cresce 1,2% no primeiro trimestre 
de 2021 enquanto o PIB paulista sobe 1,7%
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Fale com a UVESP

• EDITORIAL •

Ao ver opiniões políticas  de-
savisadas sobre a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 

atualmente em curso no Senado 
Federal, se faz oportuno falar um 
pouco sobre a mesma e seu imenso 
prestigio no Brasil e nos demais pa-
íses ocidentais

Esse poder lhes dá as funções de 
legislar, representar e fi scalizar , no 
nosso caso, graças a “Constituição 
Cidadã”, proclamada por Ulisses 
Guimarães em 1988.

Iniciada no Congresso Nacional, 
em tempos idos,  essa redescoberta 
da função controladora – na modali-
dade investigativa – do Legislativo 
por meio das CPIs alastrou-se para 
as  Assembléias  Legislativas e Câ-
maras Municipais.

Ressalte-se, porem, que sua ati-
vidade investigativa não se exaure 
nas CPIs, sendo muito mais ampla 
graças ao nosso sistema constitucio-
nal. Assim todos os demais órgãos 
dos poderes legislativos investi-
guem os mesmos fatos, sem possuir 
todavia, a prerrogativa das CPIs.A 
análise é feita pelo advogado  Edu-
ardo Fortunato Bim, na revista de 
Informação Legislativa.

Segundo Bim “As Comissões Par-
lamentares de Inquérito vêm sendo 
desprestigidas em vista da equivoca-
da compreensão de sua fi nalidade no 
sistema politico brasileiro”, diz.

É importante destacar que o con-
trole realizado pelos Poderes Legisla-
tivos tem o caráter também jurídico, 
que segundo Geraldo Ataliba: “as 
CPIs são um excelente instrumento 
de fi scalização e que somente a possi-
bilidade de sua instalação já constitui 
um freio à atividade do Executivo”.

O  advogado Eduardo Bim  
lembra o comentário de José Nilo 
de Castro. “É o único momento na 
vida parlamentar em que a minoria 

tem voto e vez” Em seguida ele co-
menta que elas são um instrumento 
democrático articulado pela mino-
ria contra a maioria, embora  essa 
também possa utilizar-se desse po-
deroso meio de controle, eviden-
ciando que a maioria governa, mas 
é a oposição que controla.

É o único 
momento na vida 
parlamentar em 

que a minoria 
tem voto e vez’

Em recente manifestação o presi-
dente da TV Cultura, José Roberto 
Maluf, em resposta  a quem critica-
va a CPI do Senado Federal, não só 
a elogiou como também reiterou o 
que todos pensam: a morte de pou-
co mais de 500 mil brasileiros deixa 
claro que há algo de errado.

A conduta dos senadores, inde-
pendentemente de sua biografia, 
não investigam pessoas, mas sim 
fatos. Além do mais não acusam e 
não responsabilizam, mas inves-
tigam e comunica à sociedade, 
quem de fato e de direito deseja 
saber o que acontece nos contro-
ladores do dinheiro público.

Bom lembrar o comentário  de 
Paulo Brossard)(1983): “O poder de 
investigar é inerente ao Poder Legis-
lativo, ainda quando a Constituição 
seja omissa e omissa sejam as leis”.

 Todavia é correto salientar que 
os poderes legislativos, principal-
mente nas Câmaras Municipais 
– onde política partidária é mais 
quente – que as CPIs com fi nalida-
de política tão somente, torna-se, aí 
sim, desprestigiadas.

• LEGISLATIVO •

A importância das comissões 
parlamentares de inquérito
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 Os nossos 
hospitais vão 

precisar de auxílio, 
de recurso para que 
se possa fazer uma 
cirurgia eletiva que 

está parada’

Deputado Carlão Pignatari (PSDB) • Presidente da Assembleia Legislativa paulista

As deputadas e deputados da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo anun-

ciaram,, no último dia 10 ,  a destina-
ção de R$ 155.645.970,00 em emen-
das para investimentos na área da 
saúde de 427 prefeituras paulistas.  

Os repasses já estão autorizados  
autorizados a partir da publicação no 
Diário Ofi cial, da resolução do go-
verno estadual para o pagamento das 
emendas impositivas deste ano dos 
94 parlamentares. 

O montante consta do orçamento 
da Secretaria de Estado da Saúde e 
será enviado aos fundos municipais 
de saúde para custeio de ações no se-
tor e investimentos voltados à assis-
tência - aquisição de ambulâncias e 
equipamentos médico-hospitalares, 
e construção, reforma e ampliação 
de unidades de saúde.

“Esses R$ 155 milhões para os 
municípios foram emendas que nós, 
parlamentares, independente do par-
tido político, colocamos no Orça-
mento do ano passado e que agora o 
governo de São Paulo está liberan-
do o pagamento”, disse o presidente 
da Assembleia Legislativa paulista, 
deputado Carlão Pignatari (PSDB), 
comemorando o fato de governar 
sem partidarismo.

Ele disse ainda que esses recursos 
serão necessários com o controle da 

Carlão comemora o atendimento às emendas propostas por todos para a saúde paulista

Pensando nos municipios, 
parlamentares paulistas destinam recursos

pandemia no Estado, com o avanço 
da vacinação. “Os nossos hospitais 
vão precisar de auxílio, de recurso 
para que se possa fazer uma cirur-
gia eletiva que está parada. Todos os 
municípios vão precisar de recursos 
e a Assembleia Legislativa vai fazer 
parte da história para melhorar a saú-
de pública de São Paulo”, disse. 

Segundo o secretário de Esta-
do da Saúde, Jean Gorinchteyn, 
os 427 municípios precisam dos 
recursos. “Nós não estamos mais 
falando do pós-Covid, situações 
depois da pandemia, nós ainda te-
mos um período que vamos convi-
ver com a pandemia, então eu cha-
maria isso de transcovid e, dessa 
maneira, esses investimentos aju-
darão as prefeituras a criar políti-
cas de saúde, desenvolver projetos 
locais, que consigam dar assistên-
cia à saúde, garantir a vida de cada 
um dos munícipes”. 

Este é o primeiro pacote de emen-
das parlamentares a ser liberado para 
pagamento às prefeituras em 2021. 
Outras emendas impositivas e vo-
luntárias (convênios) dos deputados 
e deputadas estão em processamento 
e poderão ser liberadas nas próximas 
semanas pelo governo, incluindo re-
cursos para Santas Casas, hospitais, 
instituições, obras de infraestrutura 
nas cidades, entre outros. 

Os municípios benefi ciados com 
o montante foram indicados pelos 
deputados e deputadas do Parlamen-
to paulista. Para o secretário de Esta-
do da Casa Civil, Cauê Macris, “os 
parlamentares conhecem claramente 
a realidade de cada um dos municí-

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

pios, vendo o dia a dia deles, o que 
muitas vezes para o governo de São 
Paulo é distante. Então, a partici-
pação orçamentária da Assembleia 
Legislativa e dos deputados é funda-
mental nessa construção.” 

Por iniciativa do Parlamento 
paulista, desde 2018 a Constitui-
ção estadual prevê que 50% das 
emendas parlamentares impositi-
vas sejam, obrigatoriamente, desti-
nadas a ações e serviços públicos 
de saúde. No mês passado, uma 
nova emenda à Constituição foi 
aprovada pelos deputados e de-
putadas, e promulgada pela Mesa 
para entrar em vigor em 2022. A 
mudança vai permitir a transferên-
cia direta de recursos de emendas 
parlamentares aos municípios, sem 
a burocracia de convênios. 

“Essa Casa tem colaborado com 
os municípios, nós temos tido essa 
compreensão, principalmente nes-
se momento. O volume maior das 
emendas dos deputados tem sido 
para a área da saúde”, afi rmou o 1º 
secretário da Assembleia, deputado 
Luiz Fernando (PT). 

O deputado Vinicius Camarinha 
(PSB), líder do governo na Assem-
bleia, parabenizou a ação do Legis-
lativo. “Parabéns à Assembleia e a 
todos os deputados. No momento 
mais difícil que nós vivemos, a im-
portância dos deputados, ao elaborar 
o Orçamento do Estado de São Pau-
lo, indicar emendas para a saúde, o 
que é praticamente uma injeção na 
veia dos prefeitos que estão preci-
sando comprar remédios e insumos, 
nesse momento tão difícil que vive o 
nosso país”, afi rmou.

• COMEMORAÇÃO •

• EMENDAS •

Deputados • Comemoram aprovação de emendas para a saúde
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Sob o comando 
do Secretário 

Marco Vinholi, a 
Secretaria vem 
desenvolvendo 

muitas ações para 
o fortalecimento 
dos municípios e 

das regiões’
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Apesar das difi culdades de-
correntes do contexto da 
pandemia, o ritmo que o go-

vernador João Doria vem imprimin-
do à gestão do estado de São Paulo, 
está levando à expansão da sua eco-
nomia, com uma perspectiva de cres-
cimento para 2021 entre 6 à 7,6%, 
segundo a Fundação Seade, manten-
do o estado como uma das maiores 
economias do planeta.

No entanto, apesar das imensas 
potencialidades existentes no terri-
tório paulista, ainda é possível cons-
tatar um desequilíbrio entre o de-
senvolvimento, sob a ótica regional. 
Reduzir as desigualdades regionais 
foi um dos objetivos que levaram 
nosso Governador a criar a Secre-
taria de Desenvolvimento Regional 
no primeiro dia do mandato, além de 

focar no desenvolvimento dos muni-
cípios dentre outros objetivos.

Sob o comando do Secretário 
Marco Vinholi, a Secretaria vem 
desenvolvendo muitas ações para o 
fortalecimento dos municípios e das 
regiões. Muitos recursos vêm sendo 
investidos tanto nas regiões metro-
politanas e aglomerações urbanas, 
como nas regiões que apresentam 
baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano. Para estas, estão sendo 
implantados grandes projetos como 
o Vale do Futuro, na região do Vale 
do Ribeira; o Pontal 2030, na re-
gião do Pontal do Paranapanema; e 
o Viva o Vale, nas regiões do Vale 
Histórico e Vale da Fé, ambas no 
Vale do Paraíba.

Para organizar as políticas públi-
cas sob o enfoque regional e dina-

mizar as potencialidades de todas as 
regiões do território paulista em fun-
ção das suas peculiaridades socioe-
conômicas e ambientais, o governo 
estadual está construindo coletiva-
mente um projeto de lei complemen-
tar para implantar a regionalização 
defi nida nas Cartas Constitucionais 
Federal de 1988 e Estadual de 1989. 
Pretende-se com esta estratégia a ho-
mogeneização do desenvolvimento e 
otimização de toda a capacidade ins-
talada no território paulista.

A regionalização de todo o terri-
tório paulista, segundo os preceitos 
constitucionais que defi ne a criação 
de Regiões Metropolitanas, Aglo-
merações Urbanas e Microrregiões 
para o planejamento, organização e 
execução das funções públicas de in-
teresse comum, dotada de mecanis-

mos de planejamento e governança é 
o caminho que vem sendo buscado.

Para tanto, a Secretaria de Desen-
volvimento Regional, com o apoio 
do Secretário de Governo e Vice-
-Governador Rodrigo Garcia, está 
atuando em duas frentes: uma téc-
nica, com a consolidação de estudos 
realizada pela Fundação SEADE; e 
uma política, mediante a realização 
de audiências públicas, onde são 
apresentadas as proposições das no-
vas Unidades Regionais.

A proposta técnica desenvolvida 
pela SEADE é resultante da análise  
de três estudos: o Projeto de Disper-
são Urbana, desenvolvido pela Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP sob a coordenação do pro-
fessor Nestor Goulart Reis e fi nan-
ciado pela FAPESP, que classifi cou a 
totalidade dos municípios do estado 
segundo o balanço migratório – os 
movimentos cotidianos de entradas 
e saídas de pessoas que se deslocam 
de um município a outro; o Estudo 
da Rede Urbana Paulista, que clas-
sifi cou os centros urbanos mais re-
levantes e seu entorno; e a REGIC 
2018 publicada pelo IBGE em 2020, 
que defi ne uma hierarquia dos cen-
tros urbanos e delimita as regiões de 
infl uência a eles associados.

A apresentação das Unidades 
Regionais propostas nas audiências 
públicas cria uma concertação com 
os prefeitos de todos os municípios 
envolvidos, parlamentares das três 
esferas de governo, lideranças so-
ciais, empresariais, comunitárias 
e todos os cidadãos interessa-
dos objetivando o aperfeiçoa-
mento do projeto, uma vez 
que o mesmo procura 
contemplar os ar-
ranjos de associa-
ções municipais 
que já atuam 
tradicionalmente em 
cada região, bem como a 
realidade de cada região na visão dos 
que nela vivem. 

Face à necessidade de distancia-
mento social, as audiências ocorrem 
com número limitado da presença de 
representantes dos municípios e to-
das são transmitidas ao vivo, fi can-
do a gravação disponível na íntegra 
no YouTube no sítio da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional. As 
pessoas que participam à distância 
têm um prazo de duas semanas para 
enviar suas propostas pelo e-mail: 
audienciapublica@sdr.sp.gov.br.

Conforme estabelecido pelo 
Estatuto da Metrópole, lei federal 
13089 de 2015, os estados e muni-
cípios inclusos em Regiões Metro-
politanas, Aglomerações Urbanas e 
Microrregiões deverão promover a 
governança interfederativa. Sob este 
aspecto, a Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional está estudando a fu-
são das atuais Agências Metropolita-
nas para criar uma única Agência de 
abrangência estadual para apoiar as 
Unidades Regionais em sua organi-
zação e funcionamento; e um Fundo 
de Desenvolvimento Regional com 
recursos do estado e dos municí-
pios, além de fontes alternativas de 
fi nanciamento de outros organismos 
nacionais e internacionais. O estudo 
será consolidado num projeto de lei 
complementar que será encaminha-
do para aperfeiçoamento a aprova-
ção na Assembleia Legislativa.

A governança interfederativa 
contemplará ainda um Conselho 
de Desenvolvimento, deliberativo, 
com participação dos representan-
tes do governo estadual na região, 
dos municípios e da sociedade ci-
vil. Está prevista também a instala-
ção de um Conselho Consultivo ou 
até um Parlamento Regional, com 
apoio da UVESP, para acompanhar 
e assessorar  o Conselho de Desen-
volvimento, além das Câmaras Te-

máticas com a participação 
dos secretários municipais, 
técnicos da prefeitura, das 
universidades, das entidades 
representativas da sociedade, 
sendo uma Câmara Temática 
para cada função pública de in-
teresse comum. 

Cabe aqui destacar que as fun-
ções públicas de interesse comum 
são as políticas públicas cuja reali-
zação por parte de um município, 
isoladamente, seja inviável ou cause 
impacto em municípios limítrofes. 
Assim, deverá ser criada em cada 
Unidade Regional uma Câmara Te-
mática correspondente à cada fun-
ção pública de interesse comum. A 
Lei Complementar 760/94 defi ne 
como possível interesse comum, 
os seguintes campos funcionais: 
planejamento e uso do solo; trans-
porte e sistema viário regionais; ha-
bitação; saneamento básico; meio 
ambiente; desenvolvimento econô-
mico; e atendimento social (saúde, 
educação, segurança pública, de-
senvolvimento social).

Após o ciclo de audiências públi-
cas, o projeto de lei será enviado 
à Assembleia Legislativa para seu 
aprimoramento e aprovação. Uma 
vez sancionada a Lei, terá início o 
processo de instalação das Unida-
des Regionais mediante a institui-
ção dos respectivos Conselhos de 
Desenvolvimento, bem como to-
dos os organismos que integram o 
arranjo institucional da governan-
ça interfederativa.

A partir daí, terão início os estu-
dos que identifi carão as vocações, 
potencialidades e desafi os regio-
nais para a defi nição das diretrizes 
para a ação governamental com 
projetos estratégicos e ações prio-
ritárias para investimentos; para a 

A regionalização do    território paulista
Depois de 40 anos, regionalização aproxima          munícipe do centro de decisão

Marco Campagnone
Consultor da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo
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Rodrigo Garcia • Anuncia o avanço para o futuro

Uvesp • Está participando das audiências públicas e transmitindo direto pelas suas redes

Mapa • Proposta de regionalização 
desenvolvida pela Fundação
SEADE que vai sendo aprimorado 
a cada audiência pública 

Marco Vinholi • O responsável pelas audiências públicas

Marcos Camargo Campagnone • Explica o novo modelo

articulação intersetorial das políti-
cas públicas; para o macrozonea-
mento; para a regularização fundi-
ária dentre outras. 

O governo estadual poderá ade-
quar a territorialidade dos órgãos 
setoriais às Unidades Regionais e é 
esperado que com o planejamento 
regional realizado com ampla par-
ticipação da sociedade, das empre-
sas e do poder público, possa haver 
maior efetividade na alocação dos 
recursos, além do cumprimento 
constitucional de compatibilização 
da lei orçamentária com os aspectos 
regionais e a função de redução das 
desigualdades regionais.

Assim, dinamizar as potencia-
lidades, vocações e enfrentar os 
desafi os em cada localidade pro-
moverá uma homogeneização do 
desenvolvimento, reduzindo as 
desigualdades regionais, mediante 
a otimização da capacidade insta-
lada no território estadual, que é 
integrado por uma ampla rede de 
infraestrutura de transportes, de 
telecomunicações, de qualifi cação 
de mão de obra, capital humano 
elevado, coesão social e ambiente 
favorável ao empreendedorismo.

Cabe aqui destacar que as fun-
ções públicas de interesse comum 
são as políticas públicas cuja reali-
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Nesse contexto, 
também o 

IEG-M poderá
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reconstrução 

das cidades’
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Acrise sanitária que assola o 
mundo e, particularmente, 
o Brasil, transformou-se em 

um enorme desafi o para gestores de 
todo o planeta. Com efeitos devasta-
dores em áreas como saúde, educa-
ção e economia, tornou mais eviden-
te a importância do planejamento. 

Pegos de surpresa pela dissemi-
nação de um vírus mortal, gover-
nantes foram obrigados a remanejar 
recursos fi nanceiros e humanos com 
uma rapidez sem precedentes. 

Por certo, a tarefa foi menos trau-
mática para aqueles que, tendo pla-
nejado suas ações, puderam decidir 

Sidney Beraldo
Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado

Como o IEG-M pode contribuir para 
a superação dos efeitos da pandemia
Criador do índice comemora bons resultados 

conscientemente, sem ampliar ainda 
mais o caos administrativo imposto 
pelo surgimento repentino da doença.

Nesse cenário conturbado, dispor 
de dados que refl itam com precisão 
a realidade dos municípios, sem 
dúvida, é uma vantagem.

Implementado em 2015 pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP), o Índice de Efetivi-
dade da Gestão Municipal (IEG-M) 
é hoje indispensável para avaliar o 
resultado das políticas públicas e o 
real impacto dessas iniciativas no 
cotidiano da população. E mais: se 
usado para nortear o planejamento, 
pode facilitar a tomada de decisões 
e servir de guia em períodos de vul-
nerabilidade como o atual, elimi-
nando o risco de que prioridades se-
jam redefi nidas e verbas realocadas 
sem um diagnóstico apropriado de 
setores tão vitais quanto os afetados 
pela pandemia.   

O instrumento, que mede a efi ci-
ência das Prefeituras a partir da aná-
lise de aspectos relacionados à edu-
cação, saúde, gestão fi scal, defesa 

civil, tecnologia da informação, ao 
planejamento e meio ambiente, bus-
ca aferir, ao longo do tempo, se os 
propósitos estratégicos dos Execu-
tivos locais foram realmente atingi-
dos. Dessa maneira, também fornece 
valiosos subsídios, aos gestores, para 
embasar escolhas complexas e, ao 
Tribunal, para aprimorar o controle 
externo.

Os dados obtidos desde o iní-
cio do levantamento já permitiram 
a avaliação de políticas públicas, a 
correção de rumos administrativos 
e a consolidação do planejamento, 
resultados tão positivos que levaram 

à criação do IEG-M/Brasil, um indi-
cador nacional nos mesmos moldes 
daquele idealizado pelo TCESP.

O índice paulista tem também 
enorme convergência com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), metas estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) como essenciais para o cres-
cimento econômico com inclusão 
social e respeito à natureza. 

Dos dezessete ODS, nove estão 
contemplados no IEG-M e outros 
trinta e um de seus quesitos abordam 
assuntos diretamente ligados aos 
marcos fi xados pelo pacto interna-
cional — uma confl uência que será 

ainda maior com a revisão periódi-
ca da ferramenta. Por esse motivo, a 
ONU fi rmou parceria com o TCESP 
para utilizá-la no monitoramento da 
evolução dessa agenda em todo o 
Estado de São Paulo.

As Nações Unidas já alertaram 
para o risco de que a Covid-19 
provoque atraso de décadas na 
concretização dos ODS. Entre-
tanto, destacaram que esses ob-
jetivos, mais do que nunca, serão 
fundamentais para a superação de 
problemas como o aumento da de-
sigualdade social e de gênero; o 
retrocesso educacional, com milha-

res de estudantes abandonando as 
salas de aula; e o colapso na saúde 
e na economia. 

Nesse contexto, também o IEG-M
poderá exercer papel essencial na 
reconstrução das cidades. Com re-
cursos cada vez mais escassos e 
obstáculos gigantescos, os gestores 
deverão ser capazes de fazer muito 
mais, com muito menos. 

O aumento da pobreza exercerá 
crescente pressão sobre serviços pú-
blicos já sucateados, depois de anos 
seguidos de crise econômica, políti-
ca e social no Brasil. 

A falta de verbas, no entanto, não 
poderá servir de pretexto para a inope-
rância administrativa, já que governar 
é estabelecer prioridades. Os Executi-
vos locais, grandes responsáveis pela 
elaboração e execução das políticas 
públicas que geram impacto direto na 
qualidade de vida dos cidadãos, de-
vem investir em planejamento, deli-
neando estratégias e ações lastreadas 
em informações confi áveis.

Como órgão de controle externo, 
responsável pela fi scalização contá-

bil, fi nanceira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial do Estado e de 
seus municípios (exceto a capital), 
o TCESP tem como missão insti-
tucional zelar pelo uso adequado e 
transparente do dinheiro público.  
Entretanto, acredita também que é 
imprescindível apoiar a governança, 
oferecendo aos gestores mecanis-
mos que lhes auxiliem a qualifi car 
os serviços públicos e bem aplicar 
os recursos originários dos tributos 
pagos pela sociedade.

Ultrapassar essa conjuntura re-
quer empenho e coragem, mas é
certo que as crises podem ge-

rar oportunidades. E tornar o 
país mais digno e justo será a me-
lhor forma de homenagear as ví-
timas da tragédia que já causou a 
morte de milhares de brasileiros.

Finalmente, após quase trinta 
anos de vigência, foi dado o 
primeiro passo para alterar a 

Lei nº 8.429/1992, que “Dispõe so-
bre Improbidade Administrativa”.

Na sessão de 16 de junho passa-
do, a Câmara Federal aprovou, por 
ampla maioria: 408 a 67, em regime 
de urgência, o substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 10.887, de 2018, que 
altera a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa ou LIA.

O texto aprovado consagra signi-
fi cativas alterações, em face da lei em 
vigor, estabelecendo um “sistema 
de responsabilização por atos de 
improbidade administrativa”, 
através de critérios seguros de 
interpretação dos conceitos 
pautados nos dispositivos 
da nova lei, implicando em 
processo sistemático de exe-
gese, onde “Cada preceito é 
membro de um grande todo”, 
na preciosa síntese de Carlos 
Maximiliano¹  e, portanto, di-
minuindo os riscos de respon-
sabilização dos gestores públi-
cos, hoje presente nos diversos 
artigos da Lei nº 8.489/92.

Assim, em primeira aborda-
gem, destaco alguns pontos impor-
tantes do Projeto de Lei:

-  PROVA OBJETIVA DO ATO 
ÍLICITO: comprovação de ato dolo-
so com fi m ilícito

- EXTIRPAÇÃO DA MODALI-
DADE CULPOSA (negligência, im-
prudência, imperícia)

- CONCEITUAÇÃO OBJETI-
VA DE ATO DOLOSO: vontade 
livre e consciente de alcançar o re-
sultado ilícito

-   DANO EFETIVO: perda patri-
monial, desvio, apropriação, malba-
ratamento ou dilapidação comprova-
da de bens públicos “lato sensu’

- IMPUTABILIDADE DA CON-
DUTA DO AGENTE, ATIVA OU 
OMISSIVA, COM BASE EM IN-
TERPRETAÇÃO DOUTRINÁRIA 
E JURISPRUDENCIAL, AINDA 
NÃO PACIFICADA

-  BLOQUEIO PRIORITÁRIO 
DE BENS DE MENOR LIQUIDEZ

-  ELIMINAÇÃO DA DEFESA 
PRÉVIA

-  PRAZO DE TRINTA DIAS 
PARA CONTESTAÇÃO

-  VEDAÇÃO DE SOLIDARIE-
DADE NAS CONDENAÇÕES EM 
CASOS DE LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO

-  CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA 
A DOSIMETRIA DAS SANÇÕES

- PRESCRIÇÃO DE OITO 
ANOS, CONTADOS A PARTIR 
DA DATA DO ATO ILÍCITO

-  ACORDO DE NÃO PERSE-
CUÇÃO CÍVEL 

-  CUSTA EM GERAL SOMEN-
TE AO FINAL DAS AÇÕES DE IM-
PROBIDADE, SE PROCEDENTES

-  CONDENAÇÃO EM HONO-
RÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 
CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE 
COMPETE AO VENCIDO, DE 

ACORDO COM O DISPOSTO 
NO ARTIGO 85 DO CÓDI-
GO DE PROCESSO CIVIL, 
OU SEJA, O MINISTÉRIO 
PÚBLICO ALIÁS, ÚNI-
CO LEGITIMADO PARA 
PROPOR A AÇÃO DE 
IMPROBIDADE, NOS 
TERMOS DO PROJETO. 

As modifi cações e ex-
tirpações promovidas pelo 
projeto não signifi cam, de 
forma alguma, abrir ca-
minho para a corrupção, 
para a prática deliberada 
de ilícitos.

Aqueles que estão con-
tra o projeto, em especial 

o Ministério Público e parte 
da mídia, desconhecem a realidade, 
os efeitos maléfi cos decorrentes da 
aplicação, durante quase trinta anos, 
de uma lei tão aberta, que “pune até 
maus pensamentos”, escrevi na épo-
ca de sua promulgação, em 1992.

Desconhecem as consequências 
perversas, resultantes do manejo da 
LIAi pelo Ministério Público e, mes-
mo por alguns municípios, como for-
ma de vindita política, colocando no 
banco dos réus centenas de Prefeitos, 
Ex-Prefeitos e Agentes Públicos em 
geral, bem como aqueles, pessoas fí-
sicas e/ou jurídicas, que travam con-
tratos com as administrações públicas.

Direitos políticos suspensos! 
Bens indisponíveis! Proibição de 
exercer cargos públicos ou de con-
tratar com órgãos públicos, em geral! 

Antonio Sergio Baptista
Advogado – Especialista em Direito Público
Coordenador Geral da AMESP - Associação 
dos Municípios do Estado de São Paulo

Prefeitos e Ex-Prefeitos que foram 
condenados por culpa (negligencia, 
imprudência, imperícia) ou, bem ao 
gosto do Ministério Público, por cul-
pa “in vigilando”, por não vigiar os 
subordinados ou culpa “in elegendo”, 
por escolher mal os servidores ou, 
ainda, por desconhecer a legislação 
de regência da Administração Públi-
ca pátria, um emaranhado absurdo de 
Leis, Decretos, Resoluções, Portarias 
e Atos Normativos e Medidas Provi-
sórias, com força de lei, a começar 
por nossa prolixa Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil!

Voltarei ao tema, tão logo pro-
mulgada a nova versão da LIA. A 
meu sentir, sem querer antecipar, 
enfrentaremos novas turbulências! 
AGUARDEM!!!

AGORA, temos uma segunda 
e importante etapa: APROVAR O 
SUBSTITUTIVO NO SENADO FE-
DERAL, SEM ALTERAÇÕES!

Advogado analisa nova lei de improbidade
Improbidade: uma boa notícia!

1 - Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 128 

 As modificações 
e extirpações 

promovidas pelo 
projeto não significam, 

de forma alguma, 
abrir caminho 

para a corrupção, 
para a prática 

deliberada de ilícitos’
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AJunta Comercial do Estado 
de São Paulo, vinculada à Se-
cretaria de Desenvolvimento 

Econômico, deu mais um passo na 
caminhada de modernização de seus 
serviços. A autarquia fi rmou uma par-
ceira com o Sebrae-SP para melhorar 
a plataforma eletrônica ‘Balcão Úni-
co’, implantada em janeiro deste ano 
para integrar e facilitar a abertura e 
legalização de empresas. 

Esta cooperação entre as enti-
dades irá destinar investimentos na 
digitalização de dois projetos da 
JUCESP. Um será permitir a aná-
lise automática das solicitações de 
viabilidade municipal no sistema 
Balcão Único que será disponibili-
zado aos municípios paulistas e o 
outro desenvolver o Banco de Da-
dos Mestre que irá coletar e agregar 
todos os dados obtidos no momento 
da constituição da empresa, conso-

Juntando-se ao Governo do Estado para a retomada do desenvolvimento 

Parceria JUCESP e Sebrae para incentivar 
empreendedores e encurtar caminhos

lidando e distribuindo-os no sistema 
para garantir a consistência e o con-
trole nas futuras manutenções e uso 
das informações. 

“O empreendedorismo é a ati-
vidade prioritária dentro da gera-
ção de emprego e renda no estado 
de São Paulo. E esta união Sebra-
e-JUCESP vai contribuir para que 
aprimoremos as ferramentas aos 
usuários a fi m de tornar o ambiente 
de negócios mais ágil”, ressaltou o 
presidente da Junta, Walter Ihoshi. 

A plataforma eletrônica ‘Balcão 
Único’ é uma ferramenta desen-
volvida pela JUCESP em parceria 
com os governos federal, estadual 
e municipal. No primeiro momento, 
a implantação foi apenas na capital 
paulista. Porém, está sendo elabora-
do um plano para incluir 415 mu-
nicípios no processo de viabilidade 
automatizada. Outras cidades pode-
rão aderir ao projeto futuramente. 

Desde sua implantação, em 
15 de janeiro, foram constituídas 
4.130 empresas, com tempo mé-
dio para abertura de 29 minutos e 
26 segundos com o licenciamento 
sendo feito posteriormente, e 40 

minutos e 52 segundos para empre-
sas licenciadas no momento. 

Sob a gestão de Ihoshi, 
a JUCESP priorizou di-
gitalizar seus serviços 
para desburocratizar e 
dar celeridade na tra-
mitação dos processos 

para abertura de em-
presas. Em 2019, 
implantou o Projeto 
‘24 horas’ onde em-
presas de baixo ris-

co passaram a ser 
constituídas em 
até um dia frente 

aos 3,5 dias que le-
vavam para ofi ciali-

zar a legalização. 
A implementação do sistema 

VRE REDESIM Integrador Esta-

dual foi outra iniciativa de desbu-
rocratização. Nele o usuário realiza 
todas as etapas para constituir uma 
empresa, da viabilidade ao registro, 
tudo de forma online e segura, em 
um única plataforma. Em 2020, o 
sistema foi aprimorado e passou a 
realizar os processos de baixa e al-
terações contratuais. 

“A JUCESP é uma instituição cen-
tenária, e queremos torná-la em uma 
Junta 100% digital para melhorar a 
experiência do usuário. Com a pande-
mia, pudemos perceber a necessidade 
de que os serviços públicos sejam cada 
vez mais integrados à tecnologia para 
agilizar e desburocratizar os processos 
para a população que busca o aten-
dimento às suas necessidades”, pon-
tuou o presidente Walter Ihoshi. 

 A JUCESP é 
uma instituição 

centenária, e queremos 
torná-la em uma 

Junta 100% digital 
para melhorar a 

experiência do usuário’
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Walter Ihoshi • Presidente da JUCESP

Juntando-se ao Governo do Estado para a retomada do desenvolvimento 
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minutos e 52 segundos para empre-
sas licenciadas no momento. 

Sob a gestão de Ihoshi, 
a JUCESP priorizou di-
gitalizar seus serviços 
para desburocratizar e 
dar celeridade na tra-
mitação dos processos 

para abertura de em-
presas. Em 2019, 
implantou o Projeto 
‘24 horas’ onde em-
presas de baixo ris-

co passaram a ser 
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vavam para ofi ciali-

zar a legalização. 
A implementação do sistema 
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Ex-integrante da Uvesp amplia visão para as cidades paulistas

Deputado Rafa Zimbaldi se destaca 
com atuação municipalista

As Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos 

são responsáveis 
por mais de 70% 

do atendimento SUS 
em todo estado’

Eleito com grande represen-
tatividade de votos em sua 
cidade natal, Campinas, a 

100 km da capital paulista, Rafa 
Zimbaldi se destaca desde quando 
tomou posse por sua dedicação em 
atender e destinar emendas a muni-
cípios de pequeno porte.

“Eu vim de uma escola da políti-
ca onde acredito que o representante 
popular precisa estar perto das pes-
soas, ouvindo suas dores e vendo de 
perto os problemas para que juntos 
seja possível encontrar caminhos 
com políticas públicas”, acredita o 
deputado Rafa Zimbaldi. “É claro 
que, minha base nunca deixará de ser 
Campinas, uma cidade com mais de 
1 milhão de habitantes, não pode fi -
car sem um representante na Assem-
bleia Legislativa. Eu sou o deputado 
de Campinas, mas não deixo de atuar 
por cidades que são carentes de lide-
ranças na capital”, completa.

vimento Regional, Rubens Cury para 
tratar pessoalmente das necessidades 
e particularidades de cada município. 
“Realizamos ao longo de três sema-
nas, reuniões respeitando todos os 
protocolos sanitários, no Palácio dos 
Bandeirantes e apresentando deman-
das, projetos e fazendo essa aproxi-
mação de pequenas cidades com o 
governo do Estado”, explica Rafa.

Defender as Santas Casas e Hos-
pitais Filantrópicos em todo o Esta-
do também é uma importante marca 
do deputado que vai ao encontro do 
trabalho municipalista realizado por 
ele. “As Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos são responsáveis por 
mais de 70% do atendimento SUS 
em todo estado, e em muitas cida-
des são as únicas instituições que 
atendem a população mais carente, 
por isso, defendo um aumento no re-
passe dos recursos fi nanceiros para 
as Santas Casas e Hospitais Filande 
todo o estado”, afi rma Rafa.

O deputado afi rma ainda que a ta-
bela de repasse segue defasada e para 
garantir uma mudança neste cenário 
protocolou uma emenda ao Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do Estado de São Paulo que 
pede o aumento no repasse para es-
sas instituições.

Rafa Zimbaldi assumiu a presi-
dência da Comissão de Transportes 
e Comunicação da Assembleia e a 
frente dela garante trabalhar por in-
vestimentos, principalmente nas vi-
cinais do estado. “São essas vias que 
mais sofrem com a falta de infraes-
trutura e ao mesmo tempo compõe 
o caminho de muitas pessoas que 
as usam para o sustento da família, 
por isso, vamos cobrar mais recursos 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

• PRESERVAÇÃO 
DAS SANTAS CASAS •

• TRANSPORTE •

Deputado Zimbaldi • Com prefeitos, em audiência com o dr. Rubens Cury, 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional 

Ao longo dos últimos dois anos 
e meio como parlamentar, Rafa já 
destinou emendas para mais de 70 
cidades, esteve pessoalmente com 
representantes, sejam vereadores ou 
prefeitos de todas. Só para a área da 
saúde, em todo o Estado, já destinou 
mais de R$ 30 milhões em emendas.

No início deste ano, assim como 
fez logo que assumiu em 2019 e repe-
tiu em 2020, Rafa se reuniu com mais 
de 40 representantes de cidades, entre 
prefeitos e vereadores, com o secretá-
rio Executivo Estadual de Desenvol-

e melhorias nas vicinais que cortam 
os pequenos municípios do Estado”, 
afi rma Rafa que lembra ainda que a 
recuperação da vicinal que liga Cam-
pinas a Monte Mor, passando pelo 
aeroporto de Viracopos já é uma pri-
meira conquista. “Estivemos no local 
em março deste ano, conversamos 

com o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e com o governo 
solicitando a pavimentação da vicinal 
rio Acima que já está em processo de 
licitação”, afi rma Rafa.



OProduto Interno Bruto brasi-
leiro recuperou seu patamar 
pré-pandemia no primeiro 

trimestre de 2021. É o que apontam 
os dados apresentados pelo IBGE 
no começo de junho. Segundo in-
dicativos, o PIB nacional cresceu 
1,2% entre janeiro e março deste 
ano, em comparação aos três últi-
mos meses de 2020. 

O índice, que soma todos os bens 
e serviços produzidos no país, teve 
um resultado acima do projetado e 
totalizou, em valores correntes, R$ 
2,048 trilhões.

Ainda de acordo com as estatísti-
cas trimestrais, as principais ativida-
des que se destacaram neste período 
foram: Agropecuária (5,7%), Indús-
tria (0,7%) e Serviços (0,4%).

Entre as atividades industriais, o 
avanço foi puxado pelas Indústrias 
Extrativas (3,2%), seguido da Cons-
trução (2,1%) e a Eletricidade e gás, 
água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos (0,9%). 

Enquanto nos Serviços, houve 
resultados positivos em Transpor-
te, armazenagem e correio (3,6%), 
Intermediação fi nanceira e seguros 
(1,7%), Informação e comunicação 
(1,4%), Comércio (1,2%), Ativida-
des imobiliárias (1,0%) e Outros ser-
viços (0,1%). 

“Considero que o crescimento do 
PIB neste primeiro trimestre do ano 
está fortemente infl uenciado pelo de-
sempenho dos nossos produtos pri-
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PIB nacional cresce 1,2%   no primeiro trimestre 
 de 2021 enquanto PIB   paulista sobe 1,7%

Impacto na geração de emprego e       na renda média do trabalhador 

A combinação 
da alta de preços 
em dólar e o Real 
desvalorizado foi 

muito significativa 
na propulsão 
do nosso PIB 

neste trimestre’

mários, basicamente, soja, café, mi-
lho, suco de laranja e, de outro lado, 
do minério de ferro, cujos preços em 
dólar subiram bastante. A combina-
ção da alta de preços em dólar e o 
Real desvalorizado foi muito signi-
fi cativa na propulsão do nosso PIB 
neste trimestre; deve-se considerar, 
também, que o aumento do consu-
mo interno, principalmente de bens, 
via transações e-commerce, teve um 
efeito muito positivo na cadeia, des-
de a indústria, passando pelo ataca-
do e o varejo, com os seus inúmeros 
market places”, afi rma o economista  
Milton Luiz de Melo Santos.

Santos é presidente da ACCredi-
to, empresa de crédito para empre-
endedores da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) e da Federação 
das Associações Comerciais de São 
Paulo (Facesp), e já atuou, entre ou-

tros cargos, como presidente da De-
senvolve SP e secretário Executivo 
da Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São Paulo.

PIB paulista superou o nacional
De acordo com dados apresenta-

dos pela Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados, o Seade, o PIB 
do Estado de São Paulo cresceu 1,7% 
no trimestre encerrado em março, já 
descontados os efeitos sazonais. 

Isso signifi ca que, em compara-
ção com o mesmo período de 2020, 

houve aumento de 5,9%, enquanto 
no acumulado dos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres an-
teriores, o crescimento foi de 1,5%.

Além disso, em relação ao de-
sempenho dos setores no acumula-
do dos últimos quatro trimestres, os 
serviços cresceram 2,7%, a indús-
tria expandiu 0,5% e a agropecuária 
recuou 1,4%.

“O PIB paulista vem apresen-
tando um desempenho que se situa 
sempre acima do PIB nacional. O 
agronegócio paulista tem sido um 
forte indutor da economia, aliado 
à indústria de maquinário e demais 
equipamentos. A indústria de bens 
de capital, que em São Paulo é tra-
dicionalmente muito forte, também 
teve desempenho muito expressivo, 
puxando a produção para cima de 
todas as cadeias de fornecedores de 
insumos e de bens intermediários. 
Se considerarmos que o PIB do Es-
tado representa algo como 33% do 
PIB nacional, é de se supor que o 
crescimento de 1,2% do PIB nacio-
nal tenha a infl uência de, não me-
nos do que, 1/3 do PIB paulista”, 
comenta Santos.

Segundo a economista da Fun-
dação Seade, Maria Regina Novaes 
Marinho, o crescimento do PIB do 
Estado vem contando com o bom 
desempenho do setor de serviços 
(com destaque para serviços de in-

formação comunicação, serviços 
imobiliários e atividade fi nancei-
ras) e da construção civil. “Mes-
mo a indústria de transformação 
já vinha apresentando indicadores 
melhores desde o último trimestre 
de 2020. Por outro lado, preços fa-
voráveis de commodities também 
ajudaram nas exportações de açú-
cares e óleo bruto de petróleo, im-
portantes na pauta paulista”.

A economista ainda reforça que 
o bom desempenho da economia 

gera perspectivas para que o mer-
cado de trabalho possa melhorar. 
“O mercado de trabalho tem mos-
trado melhoras ainda muito tímidas 
e permanece como questão preocu-
pante, além disso, costuma reagir 
às melhoras dos indicadores de 
atividade econômica lentamente”, 
avalia Maria Regina.

Para o ano, as previsões do Saede 
também superam as projeções mais 
otimistas do cenário nacional. Com 
base no desempenho da atividade 

Milton Luiz de Melo Santos • Presidente da ACCredito, empresa de crédito para empre-
endedores da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações 
Comerciais de São Paulo (Facesp)

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

econômica no início do ano, a ex-
pectativa é de que aja expansão entre 
4,7% e 7,6%, com média de 6,0% na 
economia do Estado de São Paulo.

As projeções para a economia 
brasileira não sofreram alterações, 
com mínima de 3,6%, máxima de 
3,9% e média de 3,8%.

“Acho que ainda devemos ter 
uma certa cautela, em virtude do 
que será apurado no 2º trimestre, 
uma vez que com a decretação da 
Fase Emergencial, muitas empresas 
fi caram totalmente inoperantes du-
rante um período de pouco mais de 
um mês. Todavia, penso que os dois 
próximos trimestres, com o avan-
çar do cronograma de vacinação, 
deverão apresentar números bem 

robustos, quanto ao crescimento 
do PIB (paulista e nacional). Como 
as famílias fi caram um bom tempo 
com a sua locomoção restrita, é de 
se supor que houve um aumento 
substancial de poupança, o que com 
a retomada das atividades, deve ser 
convertida parte dessa poupança em 
consumo, infl uenciando fortemente 
o crescimento do PIB pelo lado da 
demanda. Esse movimento impacta 
diretamente a geração de empregos, 
com o viés de melhora da renda mé-
dia dos trabalhadores, irrigando de 
novo a economia”, fi naliza o presi-
dente do ACCredito.
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O líder industrial, contudo, aler-
ta que os custos devem impactar o 
crescimento da indústria e o grau 
de recuperação da economia. “São 
grandes os ônus do setor, que paga 
impostos maiores dos que os de-
mais”, alerta, revelando como o 
problema foi enfatizado na pesqui-
sa: “Em janeiro, havia pessimismo 
quanto a esse aspecto, pois 90,9% 
dos entrevistados informaram va-
riação positiva dos custos, cujo 
aumento médio foi de 36,6% no 
acumulado do início do ano até a 
primeira semana de maio, em rela-
ção ao fi m de 2020”.

Referindo-se ao levantamento 
feito pela FIESP, cuja amostra foi 
composta por 65,9% de pequenas 
indústrias, 26% de porte médio, 

concentrados nos segmentos de ali-
mentos (minimercados), logística, 
pet shops, construção civil, ofi cinas 
mecânicas.  Em outubro de 2021, 
bares e restaurantes, comércio ves-
tuário, serviços e beleza, entre ou-
tros. Turismo, eventos e economia 
criativa recuperam o fôlego no pri-
meiro semestre de 2022. 

JI – Qual será o papel das micro e 
pequenas empresas neste processo?

TSM – Os pequenos negócios 
são hoje os principais agentes de 
geração de postos de trabalho e de 
ocupação. Nos primeiros 90 dias 
deste ano, geraram quase 600 mil 
empregos, equivalente a 70% do 
total de vagas criadas no período. 
Além disso, mais de 1 milhão de 
MEIs foram abertos nos primeiros 
quatro meses de 2021. Somando aos 
2 milhões abertos no ano passado, 
podemos afi rmar, sem receio de er-
rar, que este montante de mais de 3 
milhões de novos empreendedores 
deixou de engrossar a perversa lista 
dos desempregados.

JI – O novo cenário traz desafi os 
para todo setor produtivo. Os pe-
quenos negócios estão preparados?

TSM – Estamos convivendo hoje 
com processos que deveriam chegar 
em cinco, dez anos. A digitalização 
dos negócios é irreversível, uma vez 
que consumidores vão incorporar de 
vez os novos hábitos. 

Por isso as empresas precisam se 
adaptar, ser fl exíveis, e os empreen-
dedores cada vez mais resilientes, 
criativos e inovadores. Presenciei 
ideias simples e inovadoras que con-
templam bem este perfi l: uma pe-

Avanço do setor, que paga os melhores salários, gera empregos e mais investe 
em P&D, é decisivo para a recuperação econômica

Sebrae, na ponta, para a Retomada do Desenvolvimento

Vendas das indústrias paulistas 
deverão crescer 10% este ano

Apesar da pandemia, em quatro 
meses recorde na abertura de empresas

Nova pesquisa realizada pela 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 

(FIESP), com 400 empresários do 
setor, aponta moderado otimismo 
e, ao mesmo tempo, preocupação 
com os fatores que oneram a pro-
dução, observa Rafael Cervone, 
vice-presidente da entidade. As 
estimativas dos entrevistados para 
o fi nal de 2021 são de crescimento 
médio de 10,2% das vendas e esta-
bilidade no quadro de colaborado-
res, com variação positiva de 0,3%. 
Com relação aos custos, o aumento 
deve ser de 28,5%.

No início do ano, os industriais 
estavam otimistas quanto às vendas, 
com 51% deles prevendo aumen-
to em comparação a 2020. Isso se 
deu, principalmente, devido à queda 
dos casos de Covid-19 no período. 
Entretanto, com a segunda onda, o 
crescimento até maio não foi tão 
grande quanto o esperado, alcan-
çando apenas 0,7%. “Com o início 
da vacinação, mesmo diante do ris-
co de um terceiro fl uxo de transmis-
são do vírus, o empresariado ainda 
acredita em recuperação do setor e 
se esforça no sentido de evitar de-
missões e agravar o desemprego”, 
salienta Cervone.

Ajornalista Eliria Buso entre-
vista Tirso Meirelles, presi-
dente do Sebrae, que tem, 

entre seus objetivos,  o estímulo à 
transferência do papel para o digital.

Os pequenos negócios estão pró-
ximos de recuperar o nível de ativi-
dade de antes da pandemia. Estudo 
do Sebrae indica que, até setembro 
deste ano, 54% deles devem atin-
gir este patamar. Para saber os de-
safi os da economia pós pandemia 
e o papel dos empreendimentos de 
pequeno porte na reconstrução do 
processo socioeconômico, o Jornal 
Interior conversou com Tirso de 
Salles Meirelles, presidente do Se-
brae-SP. Para ele agora é a hora de 
se preparar para tornar os negócios 
mais sustentáveis.

Jornal Interior (JI) – Que cenário 
o senhor projeta para a econo-
mia brasileira e em especial para 
os pequenos negócios?

Tirso Meirelles (TSM) – Em 
que pese o fator preocupante da 
alta taxa de desempregados – já são 
quase 21 milhões de brasileiros – 
acredito que podemos ter relativo 
otimismo em relação à retomada. 
Com o avanço signifi cativo da imu-
nização contra Covid-19, o merca-
do projeta crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em torno de 
4% e diversos setores estão recu-
perando o desempenho de receita 
que registraram antes da pandemia. 
Segundo estudo do Sebrae, cerca 
de 9,5 milhões de pequenos negó-
cios (54% do total) deverão retomar 
até 1º de setembro o nível de ativi-
dade equivalente ao registrado an-
tes da pandemia. Estão fortemente 

quena loja no interior de São Paulo 
que comercializa diversos produtos 
artesanais e faz lives semanais para 
mostrar as novidades e vender os 
produtos durante a transmissão, via 
chat; um brechó que expõe numa 
rede social um catálogo virtual das 
peças; um restaurante que compra 
direto do produtor rural os ingre-
dientes para seu cardápio. Mas há 
muito a avançar.

JI – Que tipo de avanços são 
necessários?

TSM – É um processo novo para 
todos empreendedores, independen-
te de porte, setor de atuação e loca-
lidade. Para garantir permanência 
no mercado é necessário aliar atitu-
des comportamentais – que chama-
mos de reshape - e o investimento 
constante em conhecimento quali-
fi cado de gestão, incorporação de 
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tecnologias inovações. Nosso foco 
no Sebrae é que os empreendedo-
res avancem no processo de trans-
formação digital. Por isso, amplia-
mos exponencialmente as redes de 
atendimento física – temos mais de 
300 pontos em todo estado de São 
Paulo – e virtual, com atendimento 
24 horas por dia, sete dias por se-
mana, além de expandir o número 
de vagas de capacitação em gestão 
– somente com governo do estado 
de São Paulo disponibilizamos 400 
mil vagas do programa Empreenda 
Rápido, que alia capacitação com 
acesso ao crédito. Também aumen-
tamos a oferta de cursos à distância.

Além disso, aprovamos investi-
mento de R$ 200 milhões para im-
plementação do programa de Fo-
mento à Inovação Tecnológica, cujo 
objetivo é promover o crescimento 
e a comercialização de tecnologias 
de alto impacto. Nossa meta é ambi-
ciosa: queremos ser o maior dinami-
zador de transformação, incluindo a 
digital, dos pequenos negócios, sem 
distinção, elevando assim o grau de 
prosperidade e sustentabilidade des-
ses importantes agentes da recons-
trução da economia.

Mais de 
1 milhão 

de MEIs foram 
abertos nos 

primeiros quatro 
meses de 2021’

 No início do 
ano, os industriais 
estavam otimistas 
quanto às vendas, 

com 51% deles 
prevendo aumento 

em comparação 
a 2020’

Tirso de Salles Meirelles • Presidente do Sebrae-SP

Rafael Cervone •
Vice-presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP)

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da Redação
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5,8% de grandes empresas e 2,3% 
de micro, Cervone afi rma que os 
números são taxativos quanto à 
premência de se reduzir o custo da 
produção no Brasil. “Para operar 
em nosso país, gastamos R$ 1,5 
trilhão a mais por ano do que na 
média das nações integrantes da 
OCDE (Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico), segundo mostra estudo 
do Boston Consulting Group, do 
qual participaram diversas entida-
des de classe”.

Nessa conta, os tributos são res-
ponsáveis por diferença de R$ 270 
bilhões e os encargos com a folha 
de pagamentos, R$ 300 bilhões, 
informa Cervone, ponderando: 
“Isso evidencia que precisamos 
de um sistema tributário desbu-
rocratizado e com isonomia na 
arrecadação, pois a indústria, que 
representa 11% do PIB nacional, 
recolhe um terço de todos os tri-
butos; fi m da taxação dos inves-
timentos e das exportações; co-
brança do imposto sobre preços 
líquidos e não com valor adicio-
nado; recolhimento depois do fato 
gerador e não 49 dias antes, como 
ocorre hoje; e inclusão do ICMS, 
para erradicar a guerra fi scal”.

Cervone, que também é vice-
-presidente do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (CIESP), do 
qual é candidato à presidência, pela 
Chapa 2, nas eleições de 5 de julho 
próximo, aponta estatísticas da Fun-
dação Seade – Sistema Estadual de 
Análise de Dados para demonstrar 
como é fundamental o fomento da 
atividade: “Em São Paulo, o par-

que fabril responde por 17,20% 
dos empregos formais e 21,12% 
do Valor Adicionado. Além dis-
so, paga salário médio de R$ 
3.931,00, o mais alto dentre todos 
os setores. Também contribui de 
modo expressivo para as expor-
tações paulistas anuais, de U$S 
51,72 bilhões”, ressalta. 

é a estimativa de 
crescimento das vendas 
para o fi nal de 202

é o que a indústria 
representa do 
PIB nacional

é a estimativa de 
aumento de custos 
até o fi nal do ano

de todos os impostos 
recolhidos no País 
vêm da indústria

10,2%

11%

28,5%

1/3 

Rafael Cervone defende a união 
das entidades pelo bem não apenas 
da indústria paulista, como de seus 
trabalhadores e clientes. “Nossas 
entidades, a FIESP e o CIESP, pre-
cisam estar coesas e atuando juntas 
no fortalecimento da economia”, 
afi rma o empresário. 
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Estudos do SEAD (Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados), demonstram um 

crescimento vertiginoso da popula-
ção com idade acima de 60 anos no 
Estado de São Paulo, apresentando 
em 2021 a proporção de 83 idosos 
para cada 100 menores de 15 anos 
de idade, apresentando em relação 
ao país a maior proporção de ido-
sos na população, sendo o total de 
11,6% de seus habitantes.

Os estudos mostram ainda que 
esta população irá triplicar em 2050, 
como demonstram os gráfi cos 1 e 2.

Esses dados são norteadores para 
a criação de políticas públicas, que 
venham desde já preparar as ci-
dades para que venham a minimi-
zar, ou mesmo adaptar totalmente, 
questões como mobilidade, inclu-
são produtiva e digital, saúde, mo-
radia, lazer, além de enfretamentos 
como violência contra o idosos, 
abandono e segregação.

Dentre os municípios paulistas, 
281 já vivem essa realidade, onde o 
número de idosos supera o de crian-
ças e jovens, destacando-se Álvares 
Florence (240,3 idosos para cada 
100 menores de 15 anos) e Santana 
da Ponte Pensa (261,3). 

Em 2020 o governo do Estado, 
através da Secretaria de Desenvol-
vimento Social, através de convê-
nios fi rmados entre Prefeituras e 
Organizações Sociais, totalizou um 
valor de R$ 654.055,74, destinados 
a serviços de convivência que fo-
ram descontinuados na pandemia. 
Foi ainda investido mais de R$ 24 
milhões em 48 equipamentos para 
idosos (CCIs e CDIs).

Na opinião de Marília Viana 
Berzins, presidente do Observa-
tório da Longevidade Humana e 
Envelhecimento (OLHE), “O Es-
tado deveria investir na educação 
no ensino formal e informal para 
uma cultura pró envelhecimento, 
referindo que envelhecer faz parte 
do processo de viver. E não basta 
também querer apenas implantar 
políticas públicas, é preciso tam-
bém fi nanciar a execução destas 
políticas com orçamentos públi-
cos adequados”

Célia Parnes, Secretária de De-
senvolvimento Social do Estado de 
São Paulo, informou hoje há o 

Programa SP Amigo do Idoso 
viabiliza espaços de socialização, 
com atividades socioeducativas, 
aprendizado de novas habilidades 
e inclusão digital; o Programa Vida 
Longa, criado com o objetivo de 
implantar equipamentos comuni-
tários de moradia gratuita voltado 
para pessoas de 60 anos ou mais em 
situação de vulnerabilidade e risco 
social, devidamente inseridas no 
CadÚnico. Todas as ações são ba-
seadas em cinco pilares: mobilidade 

Fontes:

Assessoria de Imprensa da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Marilia Viana Berzins.- Doutora em Saúde Pública. Presidente do Observatório da Longevidade 
Humana e Envelhecimento (OLHE) e mestre em gerontologia social.

Estado de São Paulo apresenta número    crescente da população idosa
Em apenas 13 anos, São Paulo terá mesmo        número de idosos e adolescentes

social, inclusão produtiva, educação 
continuada, tecnologia e saúde & 
bem-estar, que são as diretrizes da 
OMS para “Década do Envelheci-
mento Saudável 2020-2030.”

Vale lembrar que com a longe-
vidade, a necessidade de prover 
receita para subsistência fi ca quase 
sempre a cargo do INSS. ”No Brasil 
temos cerca de 58 milhões de pen-
sionistas e aposentados pelo INSS. 
Infelizmente, quase 60% deles rece-
bem até dois salários mínimos. Isso 
nos dá um retrato das condições so-
cioeconômicas da população idosas. 
Além disso, boa parte da população 
idosa continua trabalhando e ainda 
ajuda seus fi lhos e familiares fi -
nanceiramente, sendo responsáveis 
fi nanceiramente pelos domicílios. 
É com ele e por ele que uma parte 
considerável dos brasileiros sobre-
vive. devemos por fi m, promover 
a educação fi nanceira para os apo-
sentados evitarem cair nas ciladas 
de empréstimos consignados que 
retirem a sua condição de sujeitos e 
protagonistas da sua própria histó-
ria”, ressalta Marília.

Perguntado a Secretária Célia 
Parnes, se o Estado terá em um fu-
turo breve o Casas Dia ou Vilas para 
idosos, na mesma proporção de cre-
ches? Nos respondeu: “A sociedade 
deve estar preparada para integrar 
os idosos, mas isso não inclui, ne-
cessariamente, a criação de espaços 
próprios para essa parcela da popu-
lação. Há, desde já, um esforço con-
tínuo para que cidadãos idosos te-
nham boa qualidade de vida e sejam 
cada vez mais ativos, participando 
integralmente da sociedade”. 

Mediante todas essas informa-
ções, e com base no gráfi co abaixo, 
podemos concluir que há necessida-
de de maior e melhor planejamento 
futuro, dentro de todas as instân-

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

Gráfi co 1 • Projeto da população idosa no Estado de São Paulo (2020-2050)

Gráfi co 2 • Taxa da população idosa no Estado de São Paulo (%)

Número de jovens (0-14 anos) e de idosos (60 anos e mais) e Índice de Envelhecimento (IE)
Brasil: 2010-2060
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 Vale lembrar
 que com a 

longevidade, a 
necessidade de 
prover receita 

para subsistência 
fica quase sempre 

a cargo do INSS’

cias, para um Estado e país que terá 
a grande maioria de sua população 
composta por idosos.

As Nações Unidas considera 
o envelhecimento como a maior 

conquista da humanidade alcança-
da no último século.

Centro de Idosos • Para receber e oferecer lazer



PÁG 16 PÁG 17JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2021

• TURISMO • • INOVAÇÃO •

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

OBlog Politica de Turismo e a 
Cooperativa Paranaense de 
Turismo (COOPTUR) estão 

promovendo pesquisas e vídeo-aulas 
para capacitar os gestores públicos 
de turismo e os membros dos Conse-
lhos Municipais de Turismo (COM-
TUR) da Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado de 
São Paulo (APRECESP). 

Com experiência de 17 anos 
atuando na organização de COM-
TURs, FUMTUR (Fundo Munici-
pal de Turismo) e Convention & 
Visitors Bureau, a capacitação está 
sendo realizada pelo Prof. Eduardo 
Mielke, do Blog Política do Turis-
mo, com o apoio técnico da COOP-

Meta da Aprecesp: capacitar os conselhos de turismo

TUR, que elaborou três vídeo-au-
las, com os seguintes temas: 

1. Turismo no Município: O que 
funciona a gente já sabe. Cooperar 
para competir;

2. Gestão do Dia a Dia Asserti-
vo do COMTUR – O sucesso está 
na confi ança;

3. Gestão de COMTUR - Regi-
mento Interno e Leis do COMTUR 
e FUMTUR.

Concomitantemente à realização 
das vídeo-aulas, está sendo realizada 
a “Pesquisa: Percepções,  Realidades 
e Desafi os” junto aos gestores pú-
blicos de turismo e integrantes dos 
COMTURs, com o apoio da Asso-
ciação dos Municípios de Interesse 

Turístico do Estado de São Paulo 
(AMITESP) e do SENAC -SP.

Os resultados das aulas e da pes-
quisa serão compartilhados em evento 
a ser realizada no 2º semestre, junta-
mente, com o anúncio de um curso de 
capacitação gratuito, que será ofereci-
do pela APRECESP às prefeituras as-
sociadas. O curso, que será ministra-
do pelo Prof. Eduardo Mielke e com 
apoio técnico da COOPTUR, terá 
duração de sete semanas, com carga 
horária de 32 horas. Cada estância, 
que esteja em dia com as obrigações 
da entidade, terá direito a três vagas, 
sendo 01 funcionário efetivo e 01 co-
missionado, além de 01 integrante do 
COMTUR. O curso também é aberto 
a demais prefeituras, mediante paga-
mento da inscrição.   

“A iniciativa da APRECESP, que 
teve início ainda em 2020, tem como 
objetivo demonstrar na prática que 
as Prefeituras e os Conselhos de-
vem trabalhar juntos pelo desenvol-
vimento do turismo, de acordo com 
a Lei Estadual nº 1.261”, esclarece 
Marquinho Oliveira, presidente da 
APRECESP. “A legislação estabele-
ce que os Conselhos Municipais de 

Turismo tem o papel de discutir, pro-
mover e formular propostas de ação 
para o desenvolvimento do turismo, 
que são posteriormente repassadas 
para o prefeito que estudará o melhor 
modo de viabilizar a sua implanta-
ção. Os COMTURs são formados 
por 1/3 dos seus membros do setor 
público e 2/3 ou mais de represen-
tantes da iniciativa privada”.  

A iniciativa da APRECESP 
tem como objetivo 

demonstrar na prática 
que as Prefeituras e 
os Conselhos devem 

trabalhar juntos pelo 
desenvolvimento do 

turismo, de acordo com a 
Lei Estadual nº 1.261 ’

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Marquinho 
Oliveira  •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

Pesquisas e vídeo-aulas estão sendo realizadas com gestores nas estâncias paulistas

Programa COOPTUR • Aceleração de COMTURs

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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Distritos Turísticos 
são parte de 

um projeto de 
desenvolvimento e 
reposicionamento 

do Turismo
 do nosso Estado’

Oestado de São Paulo passou a 
contar com um incentivo le-
gal para o desenvolvimento 

do turismo. No início de junho o 
Governador João Doria sancionou 
a Lei 17.374, que institui os Dis-
tritos Turísticos. A iniciativa foi 
da Secretaria de Turismo e Via-
gens com o objetivo proporcionar 
uma nova lógica para o segmento 
no Estado, incentivando a atração 
de investimentos e implantação de 
empreendimentos turísticos ânco-
ra, de alto impacto regional e na-
cional, gerando novos fl uxos eco-
nômicos para São Paulo.

Entre os elementos a serem con-
siderados para a avaliação da viabi-
lidade inicial de um Distrito estão 
a relevância paisagística, natural 
ou cênica; importância histórica, 
arquitetônica, étnica e cultural, a 
existência de complexos de lazer e 
parques temáticos ou a presença de 
orla marítima. 

“Apesar de ser uma lei, o que dá 
respaldo e segurança jurídica para 
as iniciativas e, principalmente, 
para os investidores em potencial, 

Ajudará os turistas que preferem viagens domésticas

Lei dos Distritos incentivará 
desenvolvimento turístico no Estado

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

tivas como as Rotas Turísticas, com 
destaque para as Rotas Cênicas, a 
iniciativa do SP Pra Todos, que am-
pliou a oferta de frequências aéreas 
em diversas regiões do Estado, e o 
Politurismo que, em última instân-
cia, qualifi cará a prestação de servi-
ços de turismo”, lembra Lummertz. 

De acordo com a lei, constituem 
distritos turísticos as áreas territoriais 
em um ou mais municípios, compos-
tas por imóveis públicos e privados e 
sua instituição deve ter como meta, 
entre outras, ampliar as atividades 
econômicas associadas ao turismo, 
promover o desenvolvimento e a 
atração de visitantes, estimular o em-
preendedorismo privado, fortalecer a 
competitividade do turismo paulista 
e fomentar a economia local.

Olímpia - SP • Clube Thermas dos Laranjais

Itupeva - SP • Wet´n Wild
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Distritos Turísticos devem ser en-
tendidos também como um concei-
to a ser aplicado, não uma diretriz 
a ser imposta, que exclua eventuais 
elementos não listados”, explica o 
secretário de Turismo e Viagens, 
Vinicius Lummertz. 

Segundo a Secretaria de Turismo 
e Viagens, a iniciativa surgiu da 
observação da situação de diver-
sas regiões, onde algumas experi-
ências ainda não haviam ganhado 
a atenção necessária. É o caso do 
chamado Serra Azul, em envolve 
quatro municípios: Itupeva, Jundiaí, 
Louveira e Vinhedo. No exterior, 
entre os casos mais positivos estão 
Orlando, nos Estados Unidos, Can-

cun, no México, ou as zonas turís-
ticas especiais em países asiáticos.

“Distritos Turísticos são parte 
de um projeto de desenvolvimento 
e reposicionamento do Turismo do 
nosso Estado, junto a outras inicia-



Essa é uma parceria inédita 
entre a Sabesp e a Fundação 
Amazônia Sustentável, que 

atua no Amazonas em apoio às po-
pulações ribeirinhas e indígenas. As 
duas instituições criarão um movi-
mento de valorização da Amazônia 
para manter a fl oresta em pé e atuar 
com o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida das populações ribeiri-
nhas e povos indígenas, com ações 
planejadas contribuam com a pre-
servação da fl oresta, evitando o au-
mento do desmatamento. A Sabesp 
irá incentivar doações voluntárias 
de seus clientes por meio da conta 
de água e esgoto nos 375 municí-
pios atendidos por ela, trabalhando 
também para sensibilizar sobre a 
importância da agenda 2030.

O
projeto faz parte do progra-
ma “Recicla Cidades”, uma 
parceria com o Consórcio 

de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat), 
que atende os quesitos do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, 
que no município soma-se ainda 
com ONGs e cooperativas com 
o objetivo de conscientizar a po-
pulação sobre a coleta seletiva e 
a reciclagem com ações sociais 
e ambientais. Para participar, os 
munícipes receberão brindes em 
troca de materiais recicláveis.

Esse é o nome 
campanha ambiental 
lançada pela 
Prefeitura de Ferraz

OPrefeito Justino Lopes e equipe, realizaram o plantio de 26 
exemplares nativos ao lado do Ginásio Poliesportivo Luiz Gon-
zaga Coli Beghini, local onde anteriormente existia um grande 

deposito de lixo, repaginando totalmente o terreno. A ação visa trazer 
consciência da população em relação as questões ambientais.

Sustentabilidade
PÁG 19

“Recicla Ferraz”

Programa Coleta 
Certa chega em 
100% da cidade

Apicultura

Garantia de uma cidade 
limpa e com trato correto 
de resíduos recicláveis

Pequenos produtores e 
trabalhadores rurais de 
Birigui participam de 
curso sobre o assunto

Oevento organizado pelo Instituto Santos Lixo Zero teve participa-
ção voluntária de cerca de 80 praticantes de esportes náuticos e 
aquáticos em toda a extensão da orla. A ação integrou a progra-

mação da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam). Na rampa ao lado do Deck do Pescador, na Ponta da 
Praia, latões foram disponibilizados para depósito do material recolhido, 
que foi encaminhado para reciclagem.

O
programa Coleta Certa con-
siste na instalação de con-
tentores nas cores azul (para 

lixo orgânico) e verde (para mate-
riais recicláveis). Uma vez depo-
sitados nos contentores, o recolhi-
mento é feito de forma totalmente 
mecanizada, eliminando todo o 
contato manual com os resíduos. 
Desde a implantação em abril de 
2019, já foram instalados mais de 
3 mil contentores em todas as regi-
ões da cidade, tornando a coleta de 
resíduos mais moderna e segura, o 
programa também representou o 
aumento no volume de materiais 
reciclados que são posteriormente 
vendidos pela Cooperativa de Re-
ciclagem de Lençóis Paulista.

Ocurso ministrado pelo SI-
RAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), em parce-

ria com a Prefeitura e o SENAR 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural), traz conteúdos e vi-
vências como captura, divisão e 
o trato dos enxames de abelhas, 
produção de mel, produção de 
pólen, rainhas, geleia real e de 
própolis e sobre gestão e planeja-
mento do apiário.

Ação coletiva de limpeza
Mais de 160 quilos de resíduos são retirados 
do mar e da areia em Santos

LINDÓIA 

SABESP FERRAZ VASCONCELOS LENÇÓIS PAULISTA BIRIGUI

Sabesp e Fundação 
Amazônia Sustentável
Se unem para 
conservar a Amazônia

Árvores Nativas
Plantio recupera área 

Antes Depois

SANTOS

JUNHO DE 2021
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• REGIONALIZAÇÃO •

Ribeirão Preto, 1º Vice-Presiden-
te Luís Carlos da Silva (Carlão Du 
Som) de Altinópolis, 2º Vice-Presi-
dente Luís Fernando Viana Neves 
(Nandão) da cidade de Tambaú, 3º 
Vice-Presidente Frederico de Mo-
raes Carvalho de Sertãozinho, 4º 
Vice-Presidente Marli Pergoraro de 
Jardinópolis, 1º Secretária Monize 
Carine Navarro da cidade de Taiu-
va, 2º Secretário Luís Carlos Vila-
rim (Beia) de Orlândia e como 3º 
Secretário, Duílio Soares Machado 
do município de Sertãozinho.

Silvia Melo - Presidente Exe-
cutiva da União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo participou da 
eleição e destacou a importância de 
um evento como este falando da for-
ça que essa união de cidades pode 
proporcionar para cidades menores.
O Presidente eleito, Maurício Gaspa-
rini mostrou-se determinado e afi r-
mou que a união dessas 34 cidades 
mostrará a força que nossa região 
tem e a representatividade junto ao 
governo do estado será mais intensa, 
e que juntos vamos buscar melhorias 
necessárias para essa região tão pre-
dominante no Estado de São Paulo.

Vereadores de todas as regiões do Estado se 
organizando para a formação dos parlamentos regionais

Parlamentos apoiados pela Uvesp. 
Mais dois são criados e já entram em campo

Estimular a criação de Parla-
mentos Regionais, um ato 
permanente da Uvesp ganha 

força agora com a nova regionaliza-
ção do Estado de São Paulo, cujas 
audiências públicas estão sendo rea-
lizadas em várias regiões.

A importância dos Parlamentos, 
que têm a colaborar com suas ações, 
a UVESP e o Jornal do Interior, está 
sendo discutida diariamente com to-
das as lideranças do interior. É neces-
sário conceituar o que deve ser uma 
nova interpretação da construção de 
um poder local que exija a iniciativa 
de um espaço público de negociação 
e de outro lado, com os parlamentos a 
presença ativa dos cidadãos que se or-
ganizam por interesses. “Agora com 
as regiões administrativas instaladas e 
a nomeação de conselhos, fundamen-
tal que o vereador se posicione e bus-
que seu espaço para a construção das 
soluções regionais”, diz o presidente 
do conselho, Sebastião Misiara.

Depois de São José do Rio Preto, 
com a presidência de Pedro Roberto 
Gomes, foi a vez de Ribeirão Preto 
renovar a diretoria do Parlamento 
Regional Metropolitano e da Região 
da Bragantina.

Em Ribeirão Preto, Mauricio Gas-
parini foi empossado para o biênio 
2021/2023, ato realizado no dia 28 
de maio último e forma virtual. Foi 
o primeiro Encontro do Parlamento, 
em parceria com a Uvesp nesse ano. 

A chapa: O FUTURO É AGO-
RA  fi cou assim constituída e eleita: 
Presidente Maurício Gasparini de 

 Várias comissões 
permanentes 

foram formadas 
para facilitar o 

trabalho de todos 
nas reivindicações 

regionais’ Sebastião Misiara • Participando 
virtualmente da posse da Região da Bragantina

Sérgio Rossi • Diretor geral do TCE-SP 
sempre presente em eventos da UVESP

Mesa diretora biênio 2021/2023 •
Parlamento Regional Metropolitano 
de Ribeirão Preto

Silvia Melo • Participando virtualmente
da posse em Ribeirão Preto

Parlamento • Diretoria eleita da Região Bragantina

Da redação e colaboração 
de Amauri Amaral Campos
uvesp@uvesp.com.br

Nandão Viana, que passou a pre-
sidência para Gasparini, expressou 
a satisfação e honra de ter presidido 
o Parlamento Regional Metropoli-
tano, mesmo em tempo de pande-
mia o trabalho foi produtivo e con-
seguimos nos destacar e atingir as 
expectativas dos municípios.

No mesmo dia 28, em Bom Jesus 
dos Perdões, com a coordenação do 
ex-vereador Cristiano Bueno que pre-
side a Frente Parlamentar de Defesa do 
Desenvolvimento Humana e Econô-
mico, na Câmara Municipal aconteceu 
o encontro promovido pela Uvesp, em 
parceria com a Frente Parlamentar. 

Com a presença de 41 vereadores 
de 20 municípios, e depois das pales-
tras de Sebastião Misiara, presiden-
te do conselho da Uvesp, de Sérgio 
Rossi, Diretor-Secretário Geral do 
Tribunal de Contas do Estado de 

• DIRETORIA •

• PARLAMENTO DA REGIÃO 
BRAGANTINA •

São Paulo, e dos advogados Carlos 
Cesar, Mario Covas Filho e Amilton 
Augusto, que expuseram assuntos de 
interesse para o Legislativo foi eleita 
a Diretoria do Parlamento da Região 
Bragantina, que fi cou com a seguinte 
formação para um mandato de dois 
anos: Wellington Cunha, de Joanó-
polis como presidente; Ricardo Kio-
ta, de Pinhalzinho como 1º Vice-pre-
sidente; Carlos Cazotti, de Amparo, 
2º Vice; Marcos Antonio, de Nazaré 
Paulista, como 3º Vice; Marcos Ro-
berto, de Bragança Paulista, como 
4º Vice; Hélio Gonçalves, de Bom 
Jesus dos Perdões fi cou com a 1ª Se-
cretaria; Rodrigo Trops, de Piracaia, 
com a 2ª Secretaria. 

Várias comissões permanentes 
foram formadas para facilitar o 
trabalho de todos nas reivindica-
ções regionais.



Estação mais fria tende a escassez dos estoques, principalmente 
nos tipos O+ e O-. Diante da chegada do inverno, em parceria 
com o Hemocentro do município, reforça a importância da do-

ação de sangue, uma vez que os estoques tendem a apresentar quedas 
neste período da estação mais fria do ano. O agendamento da coleta 
pode ser feito por telefone, via mensagens ou pelo WhatsApp.

Saúde
PÁG 21

Com o intuito de mobilizar 
e intensifi car a proteção 
e a garantia dos direitos 

das crianças e dos adolescentes, a 
equipe do CRAS distribuiu em al-
guns estabelecimentos do comér-
cio local panfl etos e chaveiros que 
instruem como proceder mediante 
os casos de violência e exploração 
sexual de crianças e adolescentes, 
informando inclusive sobre os ca-
nais de denúncias.

Garantia dos 
direitos das 
crianças e dos 
adolescentes
Cras de Urânia 
realiza atividades 

RIBEIRÃO PIRES URÂNIA

Ribeirão Pires 
foi a primeira 
cidade da Região 
Metropolitana 
a vacinar 
caminhoneiros 
contra a Covid
Imunização da categoria 
teve início dia 9 e junho

Caminhoneiros residentes na 
cidade de Ribeirão Pires 
começaram a ser imuniza-

dos no dia 9 de junho, apresen-
tando comprovação de atuação na 
área. Para a categoria foram dis-
poníveis as vacinas da Astrazene-
ca/Fiocruz.

Doação de Sangue
Suzano reforça importância da doação no período de inverno

SUZANO

Um de cada três itapetinin-
ganos adultos já tomou a 
primeira dose da vacina 

contra a Covid-19, o que corres-
ponde a 34% da cobertura da pri-
meira dose. 

Vacina 
contra Covid 
1/3 da população adulta
 já recebeu a 1ª. dose

Testagem em massa
Secretaria de Saúde de Paranapanema trabalha com prevenção

D ias 1 e 2 de junho foi rea-
lizada testagem em mas-
sa no Distrito de Costa 

Machado, como ação preventiva 
contra a disseminação do vírus 

MIRANTE DO PARANEPANEMA

ITAPETININGA

DIADEMA

Oobjetivo da campanha é sensibilizar a população para fazer a pre-
venção, o autoexame e o diagnóstico precoce, quando há maior 
chance de cura. O público-alvo são os usuários do sistema de saúde 

com 60 anos ou mais atendidos na segunda fase do programa de imuniza-
ção contra infl uenza. 9.606 pessoas já participaram da campanha, sendo 
encaminhados 29 casos para acompanhamento no Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO).

Prevenção ao Câncer Bucal
Campanha foi prorrogada até junho

JUNHO DE 2021

do Covid-19. Os testes utilizados 
na ação foram conquistados por 
meio de parceria entre FAESP, 
Senar, Sindicato Patronal e Go-
verno Municipal.

Samuel Alexandre da Silva, 
agente de leitura da Secreta-
ria de Cultura de Guarulhos, 

foi homenageado pelos alunos com 
defi ciência visual do Projeto Práti-
cas Educativas para Inclusão Social, 
da Subsecretaria de Acessibilidade 
e Inclusão. Ele participa, desde 21 
de janeiro, do Clube da Leitura para 
esse público, por meio de áudios no 
WhatsApp, o faz a leitura de livros 
escolhidos pelos alunos. 

atleta foi agraciada com placa em 
homenagem à conquista do 1º lugar 
no ranking classifi catório para os 
Jogos Paralímpicos de Tóquio, com 
uma bandeira de Itu e fl ores.

Yohann Prugger, tem dez anos e nasceu com defi ciência auditiva e so-
mente depois de alguns anos é que fez um implante coclear, o cha-
mado “ouvido biônico”. A ideia de fazer os cachecóis surgiu porque 

a mãe produz essas peças para venda, a partir daí ele passou a fazer sozinho 
cachecóis e os distribui para pessoas em situação de rua e pacientes em trata-
mento de câncer em São Paulo, e agora está deixando o cabelo crescer para 
poder doar a crianças com câncer.

N
o dia 2 de junho a estação Santa Cecília da Linha 3-Vermelha, reali-
zou uma ação solidária para atender pessoas em situação de vulnera-
bilidade, disponibilizados estão corte de cabelo e barba, e higieniza-

ção das unhas. A ação foi feita por membros da Fraternidade dos Pobres de 
Jesus Cristo, vinculada a Arquidiocese de São Paulo, com apoio do Metrô.

Corte de cabelo e barba e higienização das unhas

Menino de 10 anos 
faz cachecóis para 
sem-teto e pessoas com câncer
Yohann Prugger embora pequeno, tem atitudes gigantes

Atleta paralímpica
Autoridades ituanas prestam homenagem 

Aatleta paralímpica ituana, 
Mariana D’Andrea, re-
centemente conquistou a 

medalha de ouro na categoria até 
73 quilos na Copa do Mundo de 
Halterofi lismo Paralímpico, re-
alizada em Tbilisi, na Geórgia, e 
assumiu a liderança do ranking 
classifi catório para os Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio. O prefeito 
Guilherme Gazzola parabenizou 
a atleta e ressaltatou a importân-
cia da sua história no esporte para 
a cidade de Itu e para o Brasil. A 

Agente de 
leitura de 
Guarulhos 

GUARULHOS

Presídios de SP 
inscrevem quase 14 mil 
reeducandos na 
Olimpíada de Matemática  

Primeira fase do torneio 
nacional será realizada de 
30 de junho a 3 de agosto 

Recebe homenagem 
de alunos com 
deficiência visual

P
resídios subordinados à Secreta-
ria de Estado da Administração 
Penitenciária (SAP) inscreveram 

13.698 reeducandos na 16ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas. 
Somente nos presídios subordinados 
à Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região Oeste, que abrange 
as regiões de Presidente Prudente, 
Araçatuba e São José do Rio Preto 
foram 3.401 inscritos. Com o obje-
tivo de preparar as pessoas privadas 
de liberdade para o retorno à vida 
em sociedade, a SAP e a Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) vêm estimulando, cada 
vez mais, os reeducandos a participa-
rem da Olímpiada de Matemática.

ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

A Diferença
METRÔ

Ação solidária no Metrô 
Estação Santa Cecília 
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ITU

O prefeito 
Guilherme Gazzola 

parabenizou a atleta 
e ressaltatou a 

importância da sua 
história no esporte 

para a cidade de Itu e 
para o Brasil’

JUNHO DE 2021



Redescobrindo

O Interior
NAZARÉ PAULISTA
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Cidade Cidadão
PÁG 22

Escolas municipais passam a receber grupo de alunos, respeitando a quantidade máxima 
diária de cinco crianças por sala, por um período de três horas diárias em dois dias na 
semana, visando o acompanhamento de alunos não alfabéticos, em defasagem educa-

cional ou em situação de vulnerabilidade. As equipes gestoras e os professores identifi caram 
os alunos deste grupo considerando o indicador do diagnóstico realizado em abril e maio de 
2021 e estão passando por capacitação e planejamento para garantirem essas atividades.

Kung- Fu 

Atletas da Associação Ta-
boão da Serra de Kung Fu 
Garra de Águia Lily Lau 

conquistaram primeiro lugar em 
quatro categorias, no I Campeo-
nato Aberto Paulista Online de 
Wushu Taolu 2021 de Kung-Fu, 
realizado pela internet. 

Franco da Rocha recebe visita 
do Comitê Paralímpico Brasileiro

Educação cria grupo 
de estudo e apoio pedagógico

Município será um dos braços do 
Centro de Referência do Esporte Paralímpico

O foco são os alunos com defasagem 

JACAREÍ TABOÃO DA SERRA

Franco da Rocha recebeu a visita do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
para o selo da parceria que tornará a cidade um dos braços do Centro de 
Referência do Esporte Paralímpico em São Paulo. O objetivo da atividade 

foi conhecer os polos esportivos de Franco da Rocha, para democratizar a prática 
de exercício físico para pessoas com defi ciência em todo o âmbito regional.

Vacina
contra a fome
10,7 toneladas de alimentos 
são arrecadadas em Jacareí

Taboão é destaque 
no 1º Campeonato 
Aberto Paulista on-lineCampanha incentiva pessoas 

a doarem um quilo de ali-
mento não perecível quando 

forem tomar a vacina contra a Co-
vid-19. Nos primeiros dois meses 
da campanha, foram arrecadados 
10.794,3 kg de alimentos não pere-
cíveis, os quais são enviados da Se-
cretaria de Assistência Social e do 
Fundo Social de Solidariedade, que 
faz a distribuição para OSCs (Orga-
nizações da Sociedade Civil).

FRANCO DA ROCHA

JARINU

Para suprir a demanda 
das vias municipais 
que aguardam por 

pavimentação, a Prefeitura, 
montou sua própria fábrica 
de bloquetes. Inicialmen-
te, estão sendo produzidos 
350 blocos por dia, mas em 
breve, a produção será ex-
pandida com a aquisição de 
novas formas.

Prefeitura montou sua 
própria fábrica de bloquetes
Resultando economia aos cofres públicos e agilidade nas obras

Atende pessoas em situação vulnerável 

ARAÇARIGUAMA 

Proporcionar o acesso de moradores em 
situação de rua aos serviços da rede pú-
blica municipal é o objetivo do Consul-

tório de Rua. O serviço, ligado à saúde men-
tal da Atenção Especializada da Secretaria da 
Saúde de Mauá, funciona ininterruptamente na 
cidade, em busca ativa, desde 2013 e hoje rea-
liza de 180 a 210 atendimentos mensais. Atu-
almente, 828 pessoas em situação de extrema 
vulnerabilidade estão cadastradas, sendo 280 
delas em acompanhamento. 

Consultório de Rua 

MAUÁ

Nazaré Paulista desponta como eco destino
Nascentes, cachoeiras, montanhas, trilhas e represa são os grandes atrativos

Amenos de 100 Km do centro 
da capital paulista está o mu-
nicípio de Nazaré Paulista. 

Um oásis de paz e tranquilidade e 
com vários atrativos para quem bus-
ca um contato direto com a natureza 
ou gosta de eco aventuras.

Com relevo montanhoso, atin-
gindo 1.030 m de altitude, nascen-
tes e cachoeiras brotam de pare-
dões, com água transparentes. A 
Cachoeira Vicente Nunes é um dos 
pontos mais procurados, principal-
mente durante o verão, assim como 
a Cachoeira do Barrocão.

A cidade fundada em 1676, foi 
passagem de bandeirantes e que teve 

destaque no período do ciclo do café 
paulista, guarda seu jeito interiora-
no, com grandes áreas rurais, corta-
das por estradas com paisagens en-
cantadoras, procuradas por ciclistas, 
jipeiros, amantes de caminhadas e 
para cavalgadas, oferecidas em vá-
rias propriedades.

A represa de Atibainha é uma das 
grandes atrações da cidade. Inau-
gurada em 1975, faz parte do Sis-
tema Cantareira, com uma área de 
1.557,65 hectares, com marinas e 
restaurantes á beira da represa, que 
recebem grande fl uxo de turistas. 

Com cerca de trinta e dois meios 
de hospedagem, de pousadas a re-
sorts, a cidade é destino para os pra-
ticantes de remo, Stand Up Paddle, 
canoagem, pescaria, ski aquático, 
entre outras práticas náuticas.

Para quem busca um fi nal de se-
mana diferente da correria do dia a 
dia da capital, Nazaré Paulista ofere-
ce ainda muitas outras atrações, como 
visita a produtores de fl ores, escargot, 
rãs, cogumelos, mel, queijos, pinga 
e farinha e artesãos que se destacam 
nos bordados, crochê e na pintura em 
tecido. É quase obrigatório quem vai 
conhecer a cidade, experimentar seu 
prato típico, o Afogadão, um cozido 
de carne de boi com batatas, farinha 
de milho, arroz e feijão, tradição her-
dada dos bandeirantes, 

Vale a pena visitar a Igreja Nos-
sa Senhora de Nazaré, fundada em 

1676, em estilo barroco, com peças 
entalhadas em madeira e imagens 
vindas de Portugal, e participar das 
Festas típicas como a Festa do Divi-
no (Junho) e a Festa da Padroeira e 
Aniversário da cidade (Novembro), 
quando acontece uma romaria de 
barcos pela represa.

O prefeito de Nazaré Paulista, 
Candido Murilo Pinheiro Ramos 
(PSDB), fala sobre as ações de incen-
tivo ao turismo local “Realizamos o 
recapeamento da entrada cidade e es-
tamos na fase fi nal de diversas obras 

Foto 1 - (Em cima) 
Nazaré Paulista; Foto 2 - 
(Em cima) Candido Murilo 
Pinheiro Ramos; Foto 3 - 
Represa Atibainha; Foto 4 - 
Cachoeira do Barrocão; 
Foto 5 - Estradas Bike 
e Foto 6 - Igreja Matriz

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

como a revitalização da praça da Ma-
triz, revitalização e reforma do Recin-
to de Exposições, Centro Sociocultu-
ral, Mirante da Praça Álvaro Guião, 
restruturação a Rota do Cicloturismo, 
entre outras. São obras de grande im-
portância para o desenvolvimento tu-
rístico de nossa cidade. Estamos em 
um local estratégico, à beira da Rodo-
via Dom Pedro I e cerca de 50km do 
aeroporto de Cumbica”.
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FAÇA PARTE. FILIE-SE
CÂMARA MUNICIPAL, 

www.uvesp.com.br

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo, desde 1977, 
promove parceria com o Poder Legislativo para torná-lo cada vez 
mais forte, através de várias ações de capacitação e auxílio dos 
vereadores e das câmaras como um todo.


