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Um olhar para o futuro dos municípios.

Michel Temer será um dos palestrantes no 4º CONEXIDADES, em Olím-
pia. Temas como semipresidencialismo. Temer julga importante a 3ª via 
como opção e que traga a ideia da pacifi cação, “não podemos mais continu-
ar com essa guerra entre brasileiros”, o voto eletrônico serviu de exemplo
para vários países. PÁG.13

Superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit tem sido um apoiador e
parceiro das grandes causas municipalistas, com apoio dos demais 
diretores da instituição e do presidente Tirso Meireles. O município 
moderno, atualmente, se une em consórcios para realizar as princi-
pais políticas públicas de interesse da região. PÁG.05

Uma das principais lideranças do Es-
tado, prefeito Rubens Furlan é pontu-
ado em ranking. PÁGS. 06 e 07

SEMIPRESIDENCIALISMO

SÃO PAULO +CONSÓRCIOS

OS MELHORES

 O Estado de Paulo  em 
franco desenvolvimento, com 
a nova regionalização, como 
destaca o Editorial. Esse 
processo coloca em ação 
todos os setores da socieda-
de, prefeitos e vereadores, 
que têm a responsabilidade 
de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. A forma-
ção dos Parlamentos Regio-
nais , que terão assento nes-
sa  regionalização faz parte 
do novo municipalismo que 
surge, tendo como foco a so-
lidariedade . Cria-se assim o 
novo principio, atualizando 
a legendária frase de Fran-
co Montoro. AS PESSOAS 
MORAM NAS CIDADES 
E VIVEM NA REGIÃO. 
Os vereadores têm   orgulho 
dessa participação prepon-
derante nesse processo e a 
certeza de que essa transi-
ção – democrática e cidadã- 
pode ser contabilizada, sem 
presunção, como uma das 
grandes conquistas do povo 
paulista, para a qual todos  
contribuírão  decisivamente. 
Para isso precisam  ser os 
atores dessa coragem histó-
rica do Governo do Estado 
de São Paulo. PÁG.03

Não 
existe 

município 
pequeno 

ou grande. 
Para nós 

todos são 
iguais’

PARLAMENTOS 
REGIONAIS 

União entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e a UVESP
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Fale com a UVESP

• EDITORIAL •

Devemos homenagem os nos-
sos antepassados,  mas te-
mos o dever de garantir o 

futuro dos nossos fi lhos e netos”
Na concepção entre história e po-

lítica, todos são confrontados com 
um problema básico da existência: 
a preservação da continuidade e a 
capacidade de mudar.

Há 40 anos, Franco Montoro de-
cidiu pelas divisões regionais, gran-
de avanço da época. A Secretaria de 
Desenvolvimento Regional enten-
deu oportuno modifi car para melho-
rar o ir e vir das pessoas. 

Antes era: “As pessoas moram 
e vivem no município”. Hoje com 
o novo municipalismo passar a ser: 
“AS PESSOAS MORAM NA CI-
DADE E VIVEM NA REGIÃO”.

A proposta de um governo muni-
cipalista, onde se desponta a visão 
estratégica do secretário Marco Vi-
nholi, é promover um grande pro-
grama de desenvolvimento regio-
nal, tendo o Estado como “sócio”, 
criando novos polos de desenvolvi-
mento, tornando a vida nos municí-
pios, mais agradável do que já é.

Encarar as intenções do Go-
verno Estadual, como importantes 
para a concretização do nosso so-
nho, é necessário. O Brasil procura 
respostas para as questões estraté-
gicas fundamentais da nova época. 
E São Paulo dá o tom, para que en-
tendamos   as questões fundamen-
tais de nossa época.  

Com o novo processo de regio-
nalização paulista, está  garantida 
a permanência das pessoas que 
continuarão em suas cidades, vi-
vendo na região para encontrar  o 
que precisam.

Fixar cada um em sua região, 
ao invés de, iludidos,  irem em 
busca de trabalho, educação, saú-
de nos grandes centros urbanos. 

Essa, em análise final, é a pro-
posta do néo-municipalismo, que 
nasce com a regionalização.

O governador João Dória tem 
dito que “não existe município 
pequeno, médio ou grande. Todos 
são grandes”.

Nas audiências públicas  obser-
va-se que tudo foi pensado com 
antecedência. A “Equipe Vinholi” 
pensou antes, reuniu  dados, anali-
sou as informações obtidas na téc-
nica e na prática e, em cima delas, 
decidiu  pelo melhor.      

Devemos 
homenagem 

os nossos 
antepassados,  

mas temos 
o dever de 
garantir o 
futuro dos 

nossos filhos 
e netos’

De nossa parte temos cumprido o 
papel ético de capacitar e  estimular 
a formação dos PARLAMENTOS 
REGIONAIS, sobre os quais todos 
os legisladores municipais estarão 
inscritos na história do porvir. Na 
confi guração do futuro.

Essa é a nossa função: Evitar o 
sumiço das esperanças positivas 
no futuro, a partir do agente públi-
co municipal.

Esperança ausente é prova-
velmente o sinal mais ameaçador 
do presente.

• PARLAMENTO •

As mudanças de um estado 
em desenvolvimento
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Uvesp disponibiliza a cartilha no site para formação dos Parlamentos

Vereadores opinarão no desenvolvimento do Estado

ASecretaria de Desenvolvi-
mento Regional apresen-
tou, dia 19 , o projeto “Par-

lamento Regional”, que integrará 
os Vereadores paulistas à Gover-
nança Interfederativa para  a Nova 
Regionalização. Com a instituição 
das 31 novas Unidades Regionais, 
os representantes das câmaras mu-
nicipais terão participação efetiva 
nos Conselhos de Desenvolvimento 

  É do Vereador o 
elo mais próximo 

da população, 
e estamos aqui 
anunciando um 

projeto que valoriza 
o papel dele no 

desenvolvimento do 
Estado de São Paulo’

Marco Vinholi • Secretário de 
Desenvolvimento Regional

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

municipalismo em São 
Paulo. Prestigiamos o 
trabalho de prefeitos e 
prefeitas, vereadores e
vereadoras. Vocês vere-

adores que falam com o povo, 
todo dia, toda hora, fi quem próximos 
das pessoas mais carentes, elas preci-
sam de vocês. São Paulo faz políticas 
públicas com democracia,” falou Do-
ria aos vereadores e presentes.

A iniciativa quer promover maior 
interlocução e participação nos Conse-
lhos de Desenvolvimento do Estado e 
o “Parlamento Regional” será um con-
selho consultivo composto por dois 
vereadores de cada município, sendo 
um titular e um suplente, escolhidos 
em processo transparente pelos seus 
pares em cada Câmara Municipal. O 
mandato será de dois anos.

“É do Vereador o elo mais pró-
ximo da população, e estamos aqui 
anunciando um projeto que valoriza 
o papel dele no desenvolvimento do 
Estado de São Paulo. Assim como a 
Nova Regionalização, a criação do 
Parlamento Regional é um processo 
histórico em São Paulo. Vereadores 
de cada um dos 645 municípios te-
rão agora, voz ativa na solução de 
problemas regionais”, enfatizou o 
Secretário Vinholi.

Também cabe aos Vereadores 
que integram o Parlamento Regio-
nal, apresentar em suas respectivas 
Câmaras Municipais, leis que forem 
necessárias para a implementação 
de políticas públicas regionais, que 
impulsionem as potencialidades e 
solucionem problemas que são co-
muns nos municípios. O Parlamento 
será a instância interlocutora entre o 
Conselho de Desenvolvimento e as 
Câmaras Municipais.

“O reconhecimento que o Gover-
no do Estado dá hoje para aos Verea-
dos é um ato de respeito a aquele que 
é o mais próximo da população. O 
novo municipalismo que nasce com 
a Nova Regionalização afi rma que 
as pessoas moram na cidade e vivem 
na região”, comentou, Sebastião Mi-
siara, lembrando que os Parlamentos 
formados pela Uvesp serão aprovei-
tados no novo modelo ofi cial.

Dentro do Projeto de Desenvol-
vimento Regional, as Unidades Re-
gionais depois de instituídas terão 
apoio de uma instância executiva, 
um Fundo e da Secretaria de De-
senvolvimento Regional. As Câma-
ras Municipais deverão se articular 
para criar o Parlamento Regional de 
1 a 31 de outubro.

Foram propostas 25 novas unida-
des regionais, além das Regiões Me-
tropolitanas e Agrupamentos exis-
tentes, que estão sendo debatidas em 
Audiências Públicas. Ao fi nal dos 
debates a proposta da Nova Regio-
nalização será encaminhada para a 
Assembleia Legislativa de São Pau-
lo (ALESP). Depois de constituídas, 
o Estado de São Paulo poderá estar 
organizado entre 9 Regiões Metro-
politanas, 8 Agrupamentos Urbanos 
e 14 Regiões de Estado.

O Projeto de Desenvolvimento 
Regional do Estado, desenvolvido 
em parceria com o SEADE, prevê 
uma nova regionalização do Estado 
tendo como premissa a manutenção, 
tanto quanto possível, das divisões 
existentes e considerando o nível de 
integração regional entre os municí-
pios.  Tudo será formado à luz do ar-
tigo 152 da Constituição do Estado.

O Conselho de Desenvolvimento, 
integrado por representantes do Es-
tado, dos municípios e da sociedade 
civil, será responsável por criar Câ-
maras Temáticas.

Paulo. Prestigiamos o 

adores que falam com o povo, 
todo dia, toda hora, fi quem próximos 

nicipais terão participação efetiva 
nos Conselhos de Desenvolvimento 

municipalismo em São 

todo dia, toda hora, fi quem próximos 
das pessoas mais carentes, elas preci-
sam de vocês. São Paulo faz políticas 
públicas com democracia,” falou Do-

municipalismo em São 
Paulo. Prestigiamos o 

adores que falam com o povo, 
todo dia, toda hora, fi quem próximos 

a serem criados dentro do Projeto de 
Desenvolvimento Regional do Esta-
do. Cada um dos 645 municípios terá 
um vereador participando das deci-
sões e políticas públicas regionais. 

O anúncio do Governador João 
Doria aconteceu no Palácio dos 
Bandeirantes com a presença do 
Vice-Governador e Secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia, do Secre-
tário de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi,  do presidente 
do conselho de administração da 
Uvesp, Sebastião Misiara e do Pre-
sidente da Assembléia Legislativa, 
Carlão Pignatari.

“Todos aqui materializam a políti-
ca municipalista. Agradeço ao Secre-
tário Marco Vinholi, o padrinho do 

• NOVA REGIONALIZAÇÃO •
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ve SP para melhorias regionais e 
implantação de programas do Go-
verno do Estado.

“É muito bom vê-lo em práti-
ca, porque ele é um programa com 
várias secretarias de Governo, e 
todas elas voltadas a prestigiar e 
estimular os consórcios como uma 
boa ferramenta de se reunir as de-
mandas e os pleitos dos municípios 
através de uma solução que atinja 
um número maior de cidades ao 
mesmo tempo. Então esse é o tra-
balho que a gente tem feito pela 
rede nacional e a rede paulista com 
os governos federal e estaduais e, 
ao lançar esse programa SP + con-
sórcio, o Estado de São Paulo mos-
tra que realmente entende a impor-
tância dos consórcios como o elo 
de solução para os problemas de 
um grupo de municípios, de uma 
região toda”, diz o presidente da 
Rede Nacional de Consórcios Pú-
blicos, Victor Borges. 

Consórcios demonstram a efi ciência e a modernidade do principio federativo

São Paulo prioriza política de consórcios 
públicos com novo programa de governo

Grande ferramenta do muni-
cipalismo para fazer mais e 
melhor de forma conjunta, os 

consórcios vêm ganhando protago-
nismo nas ações do Governo do Esta-
do, apostando na descentralização do 
poder executivo e na regionalização 
para o desenvolvimento.

Não à toa, recentemente foi lan-
çado o SP+Consórcios, programa 
que visa potencializar o incremento 
regional por meio do fortalecimen-
to dos consórcios intermunicipais, 
além de proporcionar ambiente fa-
vorável de negócios para as micro e 
pequenas empresas paulistas.

O projeto vai colocar investi-
mento nos consórcios do Estado 
e também apoiá-los para superar 
as burocracias e difi culdades que 
se apresentaram ao longo dos úl-
timos anos. 

“O propósito deste trabalho é a 
união de prefeituras municipais na 
atividade consorciada pelo cresci-
mento econômico. Se temos gru-
pos de prefeituras que atuam em 
conjunto, damos escala às políti-
cas públicas e, mais do que isso, 
aos resultados.Vamos trabalhar 
para fortalecer as lideranças e 
estimular a cooperação em regi-
ões”, afi rma o superintendente do 
SEBRAE, Wilson Poit.

Além disso, os municípios par-
ticipantes podem se benefi ciar 
com consultorias gratuitas, revi-
são do código de obras e alvarás 
de construção, compras públicas 
consorciadas, elaboração de pro-
jetos para captação de recursos e 
gestão de resíduos para consór-
cios. Outro destaque é uma linha 
de crédito específi ca da Desenvol-

A ação consorciada é um im-
portante instrumento de desenvol-
vimento regional e, por integrar 
políticas públicas e promover cres-
cimento socioeconômico, pode ser 
um grande aliado dos municípios 
paulistas nesse momento de retoma-
da pós-pandemia.

“Na medida em que se apoiam 
sobre os municípios de uma mesma 
região, os consórcios intermunici-
pais se apresentam como uma das 
expressões mais claras do fortaleci-
mento da Federação após a promul-

 O SP+Consórcios 
integra ações 

de Secretarias 
Estaduais e órgãos 

da administração 
indireta, em parceria 

com o Sebrae SP’

gação da Constituição Federal de 
1988. Os consórcios repousam ain-
da no princípio da solidariedade re-
gional que será, certamente, um dos 
elementos mais importantes para o 
reequilíbrio da economia no contex-
to, ainda incerto, da pandemia. As 
lideranças políticas e econômicas 
regionais estão chamadas a atuar de 
forma criativa e, tenho certeza dis-
so, poderão encontrar nos Consór-
cios grandes parceiros para a tarefa 
do desenvolvimento socioambiental 
sustentável”, reforça o fundador e 

Victor Borges, presidente da Rede 
Nacional de Consórcios Públicos •
Ressalta importância dos 
consórcios para a retomada

José Mario Brasiliense Carneiro, 
Fundador e Diretor da Ofi cina 
Municipal • Segundo, os consórcios 
são ferramentas importantes para 
desenvolver políticas públicas criativas

Wilson Poit, Superintendente do 
SEBRAE • É preciso se unir para 
ter crescimento econômico

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

diretor da Ofi cina Municipal, José 
Mario Brasiliense Carneiro.

Nesse momento, os consórcios 
também têm papel fundamental 
para resolver problemas que fi caram 
maiores em função da pandemia. 
“Principalmente na área da educa-
ção, das cirurgias eletivas, do trata-
mento para as sequelas da Covid-19, 
também na retomada de geração de 
empregos e renda, na qualifi cação 
profi ssional, as capacitações e o in-
vestimento, por exemplo, no peque-
no e médio agricultor, assim como o 
serviço de inspeção via consórcios 
públicos para produtos de origem 
animal”, acrescenta Borges.

A princípio, para participar do 
SP+Consórcios é preciso multifi na-
litários, ou seja, aqueles que aten-
dem a mais de uma atividade-fi m 
(saneamento, resíduos sólidos, se-
gurança pública, obras e serviços, 
atividades turísticas, entre outros). 
O programa também está estrutura-
do para adequar os consórcios a to-
das as frentes abrangidas no âmbito 
das políticas públicas do Governo 
do Estado. O que signifi ca que os 
consórcios poderão se adequar a 
fi nalidade de atuação, incluindo e 
alterando os seus estatutos.

O SP+Consórcios integra ações 
de Secretarias Estaduais e órgãos da 
administração indireta, em parceria 
com o Sebrae SP, que contratou 120 
consultores para executar as ações 
e auxiliar gestores públicos munici-
pais e a gestão dos consórcios.
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• UNIÃO FOCADA NO 
DESENVOLVIMENTO •

OSecretário de Turismo e 
Viagens de São Paulo (Se-
tur), Vinicius Lummertz, 

anunciou a liberação de R$ 350 
milhões para o turismo do esta-
do de SP. A soma inclui o valor li-
berado para novos convênios, em 
agosto, para as 70 estâncias turís-
ticas (R$ 202.220.692,00); os R$ 
50.555.182,00 liberados em maio 
para os 140 municípios de interesse 
turísticos (MITs), além de mais R$ 
100 milhões disponíveis para paga-
mento de obras em andamento, cujos 
empenhos foram indevidamente can-
celados pela administração anterior.

O valor é o maior dos últimos 
cinco anos – e terá a vantagem do 
trâmite 100% digital, por meio da 
plataforma Sem Papel, o que dará 
mais agilidade e segurança ao pro-
cesso, do pleito à obra, – inovando 
a forma de produzir e gerir docu-
mentos, incorporando economia 
e transparência à Administração 
Pública. “Sem perda de tempo e 
com foco no que realmente impor-
ta, temos condições de qualifi car o 
turismo em tempo recorde e fazer 
muito mais”, afi rma o Secretário 
Lummertz. No ano passado, as 210 
cidades turísticas do Estado - 70 
estâncias e 140 MITS - receberam 
R$ 223,3 milhões, com foco na 
continuação e conclusão das obras 
em andamento.

O valor inclui a liberação de R$ 202,2 milhões para as estâncias turísticas, valores já 
anunciados para os municípios de interesse turístico e a liberação para obras em andamento

Repasses de R$ 350 milhões estimulam 
a retomada do turismo em SP

 O Produto Interno 
Bruto (PIB) do 

turismo em São Paulo 
deve fechar 2021 

em R$ 216,1 bilhões, 
19,8% abaixo de 2019 

e 16,1% acima 
do ano passado’

Para acessar os novos recursos e 
repasses de obras em andamento, 
as prefeituras devem encaminhar 
a documentação em conformidade 
para o Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos, o Dadetur. De acordo 
com o Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo (CIET), li-
gado à Setur, as empresas do setor 
de turismo em São Paulo devem 
encerrar este ano com o faturamen-
to de R$ 74,9 bilhões, o que signi-
fi ca 26,5% a mais que 2020, porém, 
16,7% a menos que 2019. 

A participação das viagens e tu-
rismo para a economia do Estado, 
que foi de 9,3% em 2019, caiu para 
7,2% no ano passado e deve evo-
luir para 7,8% em 2021. O Produ-
to Interno Bruto (PIB) do turismo 
em São Paulo deve fechar 2021 em 
R$ 216,1 bilhões, 19,8% abaixo de 
2019 e 16,1% acima do ano passa-
do. O crescimento no PIB do turis-
mo de 9% em 2022 na comparação 
com o nível pré-pandemia, supe-
rando 2019 em todos os meses. 

Segundo o Secretário Vinicius 
Lummertz, os repasses são um 
marco para a retomada do turismo 
em SP, pois colocam o setor no 
centro da estratégia do desenvol-
vimento do Estado. “O governo de 
SP acredita no turismo como uma 
alavanca econômica poderosa para Vinicius Lummertz • Secretário de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur)

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

a geração de empregos e renda. O 
avanço vem com a saúde, à medida 
que progredimos na vacinação, re-
tomamos o turismo na mesma me-
dida”, afi rmou.

O mesmo princípio vem sendo 
adotado em 2021, quando devem 
ser entregues mais de cem obras. 
Na última semana, em evento em 
Serra Negra, além do anúncio dos 
repasses para as estâncias, a Setur 
engajou os prefeitos para que eles 
cadastrem seus terrenos e imóveis 
na plataforma eletrônica de áreas 
para investimentos em turismo: tu-
rinvestsp.com. A ideia é fomentar 
os negócios mapeando terrenos e 
prédios com alto potencial turísti-
co. Na ocasião, também foi anun-
ciada parceria com o Sebrae para 
o lançamento do SP Ecoaventura, 
programa para capacitar e certifi car 
empresários ligados ao setor em 
mais de 200 municípios do estado.

Por fi m, foi anunciada a cartilha 
de turismo náutico, já incluída na 
plataforma Melhores Práticas do tu-
rismo, assim como o Viva Rua SP, 
projeto de ocupação de ruas e calça-
das, e a futura Casa do Turista, outra 
boa prática em parceria com CDHU, 
com o mote de replicar a ideia de es-
paço receptivo ao turista. www.me-
lhorespraticasturismo.com.br/.
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Perfi s dos bons administradores        a serviço da cidadania

Competitividade é apontada como    fator de desenvolvimento em
ranking do Centro de    Lideranças Públicas

• MAPEAMENTO DESTACA 
MUNICÍPIOS PAULISTAS •

Tadeu Barros, Diretor de Operações 
do CLP • Vê o mapeamento 
como incentivador de melhorias
nas políticas públicas

Rubens Furlan, Prefeito de Barueri •
É importante medir os resultados 
para criar cidades inteligentes

Felipe Augusto, Prefeito de 
São Sebastião • O aponta o ranking 
como reconhecimento do trabalho da gestão 

O Ranking de 
Competitividade 
dos Municípios é 
uma ferramenta 

poderosa do Centro 
de Liderança 

Pública que 
contribui, de forma 
simples e objetiva, 

na atuação dos 
líderes públicos 

brasileiros na 
melhoria da gestão 

pública local’

Enquanto no setor privado a 
competição já é amplamen-
te vista como incentivadora 

para a excelência de resultados, no 
setor público, esse tema ainda é no-
vidade, já que é uma área que não se 
rege pelas leis de mercado. Porém, 
da mesma forma, a competição sau-

dável entre municípios pode ser um 
importante fator de impulsionamen-
to para melhorias nas políticas e ser-
viços públicos.

E é justamente com essa propos-
ta que o Centro de Lideranças Pú-
blicas (CLP), idealizou o Ranking 
de Competitividade dos Municí-
pios. Envolvendo os maiores 405 
municípios do país – considerando 
aqueles com mais de 80 mil habi-
tantes -, o mapeamento funciona, 
principalmente, como uma ferra-
menta de análise e divulgação de 
boas práticas da gestão pública.

“Trazer o conceito de competiti-
vidade do setor público para o pri-
vado foi um desafi o lançado pelo 
CLP há dez anos. Uma gestão pú-
blica competitiva é aquela que pro-
move a melhoria contínua de sua 
operação e as comprove por meio 
do avanço de seus indicadores fi na-
lísticos baseados em dados, como 
bons índices educacionais, diminui-
ção das mortalidades, geração de 
emprego e renda, melhoria na segu-
rança pública, dados fi scais, entre 
outros. Traduzimos a competitivi-
dade como melhoria de bem-estar 
social. O Ranking é uma ferramenta 
capaz de orientar e enxergar onde 

determinado município está e onde 
ele pode chegar para que, no fi m 
do dia, possa entregar políticas pú-
blicas melhores para a população”, 
afi rma o diretor de Operações do 
CLP, Tadeu Barros.

Composto por 55 indicadores or-
ganizados em 12 pilares e 3 dimen-
sões, o Ranking de Competitividade 
dos Municípios avalia temas como 

sustentabilidade fi scal, funciona-
mento da máquina pública acesso à 
saúde e à educação, segurança, sa-
neamento e inovação e dinamismo 
econômico, entre outros, ajudando 
a promover um incentivo positivo 
para o desenvolvimento do país a 
partir do municipalismo. 

E, além disso, contribui para as 
lideranças municipais direcionarem 
seu planejamento e darem a devi-
da atenção aos assuntos prioritários 
para sua população.

“Os governos devem ser capa-
zes de realizar planejamentos es-
tratégicos que gerem ações concre-
tas. Só assim será possível garantir 
serviços essenciais aos cidadãos. O 
Ranking de Competitividade dos 
Municípios é uma ferramenta pode-
rosa do Centro de Liderança Públi-
ca que contribui, de forma simples 
e objetiva, na atuação dos líderes 
públicos brasileiros na melhoria da 
gestão pública local. Por meio dele 
é possível fazer um amplo mapea-
mento dos fatores de competitivi-
dade e de gargalos, construindo, de 
forma mais precisa, políticas públi-
cas mais efi cazes para áreas como 
saúde, educação, segurança e ino-
vação”, acrescenta o diretor.  

Segundo o CLP, as cidades pau-
listas apresentam uma performance 
bastante positiva no Ranking, ocu-
pando as três primeiras colocações 
gerais (Barueri, São Caetano do Sul 
e São Paulo, respectivamente). E, 
mais do que isso, dos dez municí-
pios mais bem colocados, seis são do 
estado e, entre os cem primeiros, os 
paulistas somam 51 cidades. 

“De um modo geral, os muni-
cípios do estado se destacaram em 
pilares essenciais do levantamen-
to, como “saúde”, “educação” e 
“saneamento”. Para além desse 
recorde, chama a atenção o bom 
rendimento em “segurança”, uma 
vez que Várzea Paulista, Valinhos 
e Salto ocupam as primeiras posi-
ções, respectivamente. O mesmo 
vale quando analisamos o pilar 
de “qualidade de educação”, com 
São Caetano do Sul em primeiro, 
Itatiba em segundo, Valinhos em 
quarto e Votuporanga em quinto. 
Por fi m, destaco a performance dos 
municípios paulistas no pilar de 
“sustentabilidade fi scal”, com cinco 
cidades entre as dez mais bem posi-
cionadas”, ressalta Barros.

Barueri, por exemplo, foi con-
siderada a cidade mais competi-
tiva do país de acordo com o ma-
peamento. O município lidera o 
ranking devido ao seu bom desem-
penho na dimensão econômica (2ª) 

O ranking é 
um importante 

feedback que mede 
o alcance das 

nossas políticas 
públicas e serve 
como balizador 

daquilo que a gente 
ainda precisa fazer’

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

em conjunto a posições medianas 
nas dimensões institucional e so-
cial (36ª e 23ª, respectivamente). 

“Uma cidade inteligente é aque-
la que consegue aliar o desenvol-
vimento econômico à qualidade de 
vida, é a cidade que utiliza seus re-
cursos para atender às demandas da 
população. O ranking é um impor-
tante feedback que mede o alcance 
das nossas políticas públicas e serve 
como balizador daquilo que a gen-
te ainda precisa fazer. Medir os re-
sultados é essencial para correção 
e manutenção das ações”, afi rma o 
prefeito de Barueri, Rubens Furlan.

Já o segundo colocado, São Cae-
tano do Sul, se destaca como o me-
lhor município na dimensão socie-
dade e pela excelente colocação na 
dimensão econômica (7ª colocação), 
apesar do desempenho desfavorável 
na dimensão institucional (89ª colo-
cação). E, na sequência, a cidade de 
São Paulo, listada, inclusive, como 
a capital mais competitiva do país.

Outro fator de grande relevân-
cia é a dimensão voltada à saúde. 
O levantamento compreende um 
período pré-pandemia do novo 
coronavírus, mas ainda assim, é 
bastante representativo sobre a 
realidade dos municípios em es-
tudo e como lidaram com esse 
momento adverso.

É o caso de São Sebastião, cida-
de do Litoral Norte de São Paulo, 
que ocupa a segunda colocação no 
ranking geral de Saúde, mas se des-
taca principalmente nos indicadores 
de cobertura da atenção básica e co-
bertura vacinal, nos quais assume o 
primeiro lugar. 

“Ficamos muito contentes pelo 
reconhecimento do trabalho de 
nossa gestão. Isso é fruto do nos-

so empenho em desenvolver polí-
ticas públicas voltadas à meta de 
melhorar, cada dia mais, a quali-
dade de vida de nossa população”, 
comenta o prefeito de São Sebas-
tião, Felipe Augusto.

Além desse pilar, o município 
ainda alcançou bons resultados no 
Ranking de Competitividade dos 
Municípios com o 6º lugar em sus-
tentabilidade fi scal e a 7ª posição da 
Região Sudeste em funcionamento 
da máquina pública.

O ranking completo pode ser 
acessado no site do Centro de Li-
deranças Públicas (www.clp.org.
br/competitividade).
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gional baseado na exploração sus-
tentável da riqueza socioambiental 
da Mata Atlântica, foi um dos te-
mas abordados.

“É um momento de transforma-
ção onde a qualidade de vida tem 
sido identifi cada nos programas 
colocados à disposição da nossa 
região do Vale do Ribeira”, diz o 
Coordenador do Programa Vale do 
Futuro, Marco Aurélio Gomes.

Na primeira quinzena de agosto, 
inclusive, foi anunciada uma série 
de ações de incentivo aos produto-
res rurais no Estado de São Paulo, 

para a retomada da    economia no Intercidades
    Desenvolve SP oferece linhas         especiais para empresas e poder público

tais como o lançamento dos progra-
mas AgroSP+Seguro e Município 
AgroSP, além da liberação de R$ 
215 milhões para linhas de crédito 
e seguro rural. 

Segundo o Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de SP, Itamar Borges, o setor tem 
grande importância para a pasta, já 
que é responsável por 14% do PIB e 
por 40% das exportações estaduais.

“Desde o primeiro dia tenho, 
junto com o secretário-executivo 
Francisco Matturro, ouvido nosso 
time da Secretaria, as empresas, 
associações, cooperativas, produto-
res, prefeitos, parlamento e todos os 
elos da cadeia produtiva do Agro”, 
afi rmou durante evento de lança-
mento dos programas.

AUVESP realizou, em julho, a 
terceira edição de 2021 do 
Intercidades, com foco nos 

projetos do Desenvolve SP para a 
retomada da economia. Contando 
com picos de participação de mais 
de 500 pessoas, o seminário foi to-
talmente online e transmitido pe-
las redes sociais.

A instituição fi nanceira do Go-
verno do Estado de São Paulo que 
ampara o desenvolvimento de mi-
cro, pequenas e médias empresas, 
assim como de municípios pau-
listas apresentou suas principais 
linhas de crédito para o segmento 
público e privado, além de expla-
nar sobre o que vem sendo feito 
durante a pandemia.

“O Desenvolve SP oferece uma 
série de possibilidades em linhas de 
crédito para municípios e micro, pe-
quenas e médias empresas de todo o 
Estado de São Paulo. São condições 
especiais para gestores públicos e 
empresários investirem em infraes-
trutura, maquinário, modernização, 
sustentabilidade e inovação, neces-
sidades que a retomada da econo-
mia vai exigir”, afi rma o Presidente 
da instituição, Nelson de Souza.

Segundo Souza, o Banco do 
Empreendedor conseguiu colo-
car na economia do Estado de São 
Paulo mais de dois bilhões de re-
ais durante a pandemia. Sendo que, 
desse valor, 800 milhões foram de 
recursos próprios do Governo do 
Estado e os demais fomos buscar 
em captações nacionais, como BN-
DES, FINEP e FUNGETUR, sem 
deixar de fora os bancos repassa-
dores internacionais, como CAF, 
BID e o Banco Mundial.

O evento também abordou as-
suntos relacionados ao turismo e 
agronegócio, dois setores de grande 
relevância para a economia paulista 
neste momento de retomada.

O turismo é um dos setores eco-
nômicos mais promissores desta re-
tomada – e deve avançar no mesmo 
ritmo do avanço da vacinação. Com 
o fi m da aplicação da primeira dose 
em agosto, em São Paulo, espera-se 
uma redução ainda maior no número 
de infectados pela Covid-19, inter-
nados e óbitos, o que deve acionar 
o turismo de maneira progressiva e 
sustentável neste semestre. 

“O turismo tem capacidade rápi-
da de resposta. Nos dois primeiros 
meses do ano, por exemplo, o saldo 

de empregos, negativo em 128 mil 
postos em 2020, fi cou no positi-
vo - em fevereiro, ainda com pers-
pectivas positivas antes do novo 
agravamento, foram gerados 4,2 
mil empregos no estado. O recru-
descimento da pandemia, contudo, 
fez com que, desde o início da pan-
demia, a perda acumulada (saldo) 
esteja em torno de menos 150 mil 
empregos no Estado. A expectativa, 
com base no avanço da vacinação, é 
de que pelo menos 10 mil empregos 
sejam gerados por mês (saldo posi-
tivo) já a partir do segundo semes-
tre de 2021”, afi rma o secretário de 
Turismo e Viagens do Estado, Vini-
cius Lummertz.

Ainda segundo Lummertz, em 
2020, foram repassados R$ 223,3 
milhões para as cidades turísticas, o 
maior valor dos últimos cinco anos. 

“O crédito turístico, em parce-
ria com as linhas de fi nanciamento 
do Desenvolve SP, é um motor que 
acelera o desenvolvimento do setor, 
apoiando empresários e empreen-
dedores na implantação de projetos 
de turismo, na retomada pós pande-
mia”, conclui.

Já o agronegócio, também apon-
tado como uma das âncoras da 
economia paulista, fechou com su-
perávit de US$ 5,53 bilhões no acu-
mulado de 2021 até maio.

E um dos destaques do setor no 
Estado é o Vale do Futuro, progra-
ma de governança integrada entre 
Estado, prefeituras e sociedade ci-
vil que visa transformar os 22 mu-
nicípios de uma das regiões mais 
ricas em biodiversidade do Estado 
em modelo de desenvolvimento re-

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

 O Desenvolve 
SP oferece 

uma série de 
possibilidades 

em linhas de 
crédito para 
municípios e 

micro, pequenas 
e médias 

empresas de 
todo o Estado de 

São Paulo’

Em 2020, 
foram 

repassados 
R$ 223,3 

milhões para 
as cidades 

turísticas, o 
maior valor 
dos últimos 
cinco anos’

Itamar Borges, Secretário da Agricultura e Abastecimento •
Lançou em agosto, junto ao Governador João Dória, novas medidas para o Agro

Desenvolve SP apresenta    linhas de crédito e projetos

O Intercidades con-
tou ainda com a par-
ticipação de: Wilson 
Poit, Diretor Superin-
tendente do Sebrae-
-SP, Tirso Meirel-
les, Presidente do 
Sebrae-SP, Mauro 
Miranda, Superin-
tendente de Ne-
gócios do Setor 
Público do Desenvol-
ve SP, Marco Antonio Melhado, 
empresário do Vale do Ribeira, 
Ana Paula Shuay, Superintenden-
te de Negócios do Setor Privado 
do Desenvolve SP, Dinoel Pedro-
so Rocha, Prefeito de Eldorado, e 
Marco Antonio de Oliveira, Pre-
feito de Morungaba e Presidente 
da APRECESP. Além de depoi-

AGOSTO DE 2021 AGOSTO DE 2021

Nelson de Souza, presidente do 
Desenvolve SP •, reforça a importância 
de seguir captando recursos nacionais e 
internacionais para a economia

VInicius Lummertz, Secretário de 
Turismo e Viagens do Estado •
Reforça a importância do setor 
para a retomada da economia

“Agora estamos trabalhando na re-
tomada da economia. Tivemos o cui-
dado de continuar buscando recursos 
junto aos repassadores nacionais, mas 
fomos buscar mais recursos fora do 
país, com instituições internacionais 
ou bancos multilaterais. Nós tínha-
mos, por internacionalizar, agora para 
a retomada da economia, 4,5 bilhões 
de reais para que possamos aplicar 
em infraestrutura dos municípios, 
compra de máquinas e equipamentos, 
e também suprir as micro e pequenas 
empresas de capital de giro. E, para 
aquelas que tiveram que engavetar 
seus projetos durante a pandemia, 
possam investir dentro do Estado tor-
nando possível ter a retomada da eco-
nomia saudável, geração de emprego 
e renda”, acrescentou o presidente.
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• TURISMO E AGRONEGÓCIO: 
AS ALAVANCAS DA 

ECONOMIA PAULISTA •

mentos de Duarte Nogueira, Pre-
feito de Ribeirão Preto, Rodrigo 
Garcia, Vice-Governador do Es-
tado e João Dória, Governador do 
Estado de São Paulo.
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vel, defrontamo-nos com a pos-
sibilidade de responsabilização 
objetiva, sem o elemento subjeti-
vo, de particulares pelo mero fato 
de contratarem com o Estado. 
Foi esse o objetivo do legislador 
quando editou a Lei 8429/92? 
Não parece ser esta a melhor in-
terpretação da norma.

Ademais, quando a LIA somente 
admite a improbidade administra-
tiva na forma culposa na modali-
dade que causa prejuizo ao erário, 
quando o particular é incluído nas 
demais formas de atuação ímproba 
– enriquecimento ilícito e lesão a 
princípios da administração públi-
ca – na forma de mero benefi ciário, 
restará confi gurada punição mais 
severa em relação ao próprio agen-
te público, já que este só responde-
rá por tais conduta na forma dolosa.

A admitir-se a participação do 
particular como mero benefi ciário 
nas formas em que a LIA somente 
admite a forma dolosa para o agen-
te público, inegavelmente estará 

Nova Lei de Improbidade: como     fi ca a participação do particular?
Refl exão sobre a participação        do particular na Improbidade

admitindo que o particular pratica 
a improbidade culposa. Porque se 
o empresário ou a pessoa física são 
apenas benefíciários da improbida-
de, signifi ca que não induziram ou 
concorreram para a improbidade, o 
que os coloca na posição de sujeitos 
ativos por culpa por improbidade 
em hipóteses em que a LIA excluiu 
até mesmo o agente público.

Diante de tal inconsistência , o 
projeto de lei aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, ao excluir 
a modalidade culposa de impro-
bidade, ao entendimento de que 
não é possivel imaginar-se a de-
sonestidade “por descuido”, de 
forma coerente restringiu a parti-
cipação do particular apenas para 
as condutas de Induzir ou Con-
correr para os atos ímprobos. Ou 
seja, a se imaginar a improbidade, 
a desonestidade do agente públi-
co apenas quando há consciência 
e vontade livre de atuar desones-
tamente, de forma distinta o par-
ticular em concluio somente res-

Marilene Carneiro Matos
Advogada, presidente da Comissão 
de Direito Administrativo da ABA 
e mestre em Direito Público pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público

ponderá ante a confi guração de 
sua vontade, do seu dolo, de atuar 
como partícipe do ato desonesto.
Importante ressaltar, neste sentido, 
que a responsabilideade objetiva em-
presarial já é objeto da Lei Anticor-
rupção, denominada por alguns de 
Lei da Improbidade Empresarial, a 
qual já prevê a penalização de condu-
tas empresariais independentemente  
da comprovação de dolo ou culpa em 
prejuízo do erário e dos princípios da 
Administração Pública.

Tal linha é mais assente com o 
nosso sistema jurídico sancionador, 
o qual pressupõe que a conduta hu-
mana punível é aquela que se con-
cretiza a partir de uma vontade, do 
elemento subjetivo do agente, na 
forma no mínimo culposa. A res-
ponsabilidade objetiva é de forma 
geral afeta a condutas de entidades, 
de pessoas jurídicas, às quais, por se 
confi gurarem como fi cção jurídica 
dispensam o elemento da vontade 
para gerar uma resposta de caráter 
sancionatório do Direito.

 É que 
nem sempre o 

beneficiário do 
ato de corrupção 

tem a ciência 
da ilicitude 

da conduta do 
agente público’

Aaprovação do Projeto de Lei 
10.887/2018 no dia 16 de 
junho pela Câmara dos De-

putados, com o objetivo de alterar 
a atual Lei de Improbidade Admi-
nistrativa – LIA -  tem gerado dis-
cussões apaixonadas tanto por parte 
dos seus críticos quanto pelos seus 
apoiadores. São muitos os aspectos 
que ora rodeiam as discussões dos 
juristas e da população em geral, 
os quais, no entanto, guardam um 
ponto em comum: a necessidade de 
atualização do diploma normativo, 
após quase 03 (três) décadas de sua 
existência, ante problemas observa-
dos no seu manejo, o qual nem sem-
pre atendeu aos objetivos republica-
nos que motivaram o legislador.

Nesse sentido, o objetivo do 
presente artigo é trazer à refle-
xão um ponto específico objeto 
do projeto de alteração da LIA: 
a participação do particular nas 
condutas que caracterizam a im-
probidade administrativa. A LIA, 
ao regulamentar as condutas, as 
sanções e o procedimento da impro-
bidade administrativa,  tem como 
ponto de partida o objetivo precípuo 
de impor duras sanções aos atos de 
corrupção dos agentes públicos, às 
quais engloba perda da função pú-
blica, indisponibilidade de bens, 
ressarcimento ao erário, suspen-
são dos direitos políticos, multa 
civil e proibição de contratar ou 
receber subsídios e incentivos 
fiscais por parte dos diversos ór-
gãos do Estado. Tudo isso, sem 
prejuízo das demais sanções a 

que o agente estará sujeito, como 
as previstas no Código Penal.

Assim, protagonista ou sujeito 
ativo da improbidade é defi nido pelo 
artigo 2º , como agente público, ser-
vidor ou não, cujo conceito mereceu 
a mais ampla abrangência da norma: 
todo aquele que, ainda que transito-
riamente, e mesmo que sem remu-
neração, desempenhe atribuições 
públicas, o que engloba: servidores 
públicos, agentes políticos, mesários 
e mesmo estagiários. Nesse particu-
lar cabe ressaltar também a amplitu-
de das entidades que podem fi gurar 
como vítimas dos atos corruptivos: 
todas as entidades da Administração 
Direta e Indireta de todos os 
Poderes de todas as enti-
dades federativas e in-
clusive entidades pri-
vadas que recebem 
algum tipo de auxí-
lio ou subven-
ção estatal.

Já o particular sem qualquer tipo 
de vínculo com o Estado pode vir 
a responder pelas mesmas sanções 
da improbidade em uma das três 
formas previstas pelo artigo 3º, ou 
seja, é pressuposto do enquadra-
mento do particular na LIA as con-
dutas de “benefi ciar-se”, “induzir” 
ou “concorrer” para o ato de impro-
bidade, sempre atuando em conluio 
com um agente público. Assim, vi-
mos na época do escândalo relativos 
à operação lavajato que as empresas e 
seus dirigentes foram enquadrados 

por atuarem sempre 
em conluio com um 
agente público – em 
geral, induzindo ou 

concorrendo – para a 
execução das condutas 
tipifi cadas como impro-
bidade administrativa.

E o particular que 
causa um dano ao erário 

intencionalmente e sem 
a contribuição do agente 
público? Estes responde-
rão com base em diversas 
normas protetivas do pa-
trimônio público, como 

o Código Penal, a Lei de Ação Ci-
vil Pública, as ações ressarcitórias, 
dentre outras. Então, para a impro-
bidade, é condição sine qua non a 
participação do agente público.

Entretanto, a norma da Lei de 
Improbidade em relação ao particu-
lar acarretou ao longo dos anos um 
problema relevante, mais especifi -
camente na parte da participação na 
forma de “benefi ciar-se” da conduta 

de improbidade, problema este rela-
cionado a outro não menos impor-
tante e também objeto de alteração 
na forma proposta pelo projeto: o 
dolo, a intenção de atuar desones-
tamente em prejuízo da Adminis-
tração Pública. É que nem sempre 
o benefi ciário do ato de corrupção 
tem a ciência da ilicitude da conduta 
do agente público.

Neste contexto, não raro ocorre 
de o particular receber a contrapres-
tação de serviços prestados à Admi-
nistração sem a ciência de possíveis 
irregulares tanto do procedimento 
licitatório, quando da aplicação das 
verbas orçamentárias, quanto de nor-
mas atinentes à formalização contra-
tual, dentre vários outros exemplos 
recorrentes da prática administrativa.

Tal problema é ainda mais co-
muns no âmbito de Estados e Mu-
nicípios em que há carência de as-
sessoria jurídica qualifi cada nos 
diversos órgãos públicos. E daí, os 
erros na aplicação de normas pelos 
gestores, no âmbito preparatório 
ou interno das contratações coloca 
o particular, o empresário, em si-
tuação muito delicada, de ter que 
responder por improbidade admi-
nistrativa a partir de atuação inter-
na dos gestores na administração 
pública. Teria o particular que se 
transformar em bedel da conduta 
de gestores públicas em relação ao 
cumprimento das normas de funcio-
namento da administração pública?

A se manter tal raciocínio, ade-
mais de se admitir a modalidade 
culposa de improbidade, já discutí-

 É que 
nem sempre o 

beneficiário do 

do projeto de alteração da LIA: 
a participação do particular nas 

probidade administrativa. A LIA, 
ao regulamentar as condutas, as 
sanções e o procedimento da impro-
bidade administrativa,  tem como 
ponto de partida o objetivo precípuo 
de impor duras sanções aos atos de 
corrupção dos agentes públicos, às 

lar cabe ressaltar também a amplitu-
de das entidades que podem fi gurar 
como vítimas dos atos corruptivos: 
todas as entidades da Administração 
Direta e Indireta de todos os 
Poderes de todas as enti-
dades federativas e in-
clusive entidades pri-
vadas que recebem 
algum tipo de auxí-
lio ou subven-
ção estatal.

seus dirigentes foram enquadrados 
por atuarem sempre 

em conluio com um 
agente público – em 
geral, induzindo ou 

concorrendo – para a 
execução das condutas 
tipifi cadas como impro-
bidade administrativa.

E o particular que 
causa um dano ao erário 

intencionalmente e sem 
a contribuição do agente 
público? Estes responde-
rão com base em diversas 
normas protetivas do pa-
trimônio público, como 

o Código Penal, a Lei de Ação Ci-
vil Pública, as ações ressarcitórias, 

AGOSTO DE 2021 AGOSTO DE 2021
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“Mudarmos o sistema de gover-

no. É caminharmos  para um regime 
semipresidencialista. Não o parla-
mentarismo puro, em que o rei reina, 
mas não governa. Mas um sistema 
em que o presidente da República 
tenha funções relevantes”

“Chefi ar as forças armadas, condu-
zir a diplomacia, ter direito de veto ou 
sanção, nomear e exonerar os mem-
bros do governo quando o primeiro-
-ministro o solicitar , e nomeá-lo, além 
de outras tantas tarefas que lhe conce-
dam participação e comando efetivos. 
É aí que o semipresidencialismo difere 
do parlamentarismo puro.

“A ele cabe a chefi a do governo, a 
quem incumbe, com o Gabinete, con-
duzir a administração interna do País. 
O Gabinete seria sede constitucional 
no Parlamento, podendo o primeiro-
-ministro ser ou não parlamentar. Mas 
para formar o governo impõem-se ter 
a maioria no Parlamento. Ou seja, 
somente terão assento no governo os 
partidos que, de forma coligada, ob-
tiverem maioria. Se no presidencia-
lismo a maioria é necessária, no se-
mipresidencialismo é indispensável.
Mantida a maioria, o Gabinete gover-
na. Perdendo-a, cai o governo”.

“Acredito na possibilidade de 
uma candidatura de centro. O eleitor 
tem o direito de optar entre várias 
propostas. Todavia se ele quiser fi car 
com um dos polos , está decidido, 
mas tem que ter opção”.

     

“Primeiro precisa ser uma fi gura 
disposta a cumprir radicalmente a 
Constituição, porque, lamentavel-
mente, perdemos o hábito de ler a 
Constituição e aplica-la . Precisa 
ter relativa experiência. Não pode 
ser alguém absolutamente inexpe-
riente, porque não é fácil conduzir 
o País. E que traga a idéia de união, 
de pacifi cação. O Brasil não pode 
mais continuar com essa guerra en-
tre brasileiros”.

  
 “É uma discussão inútil. O voto 

eletrônico no Brasil serviu de exem-
plo para outros países. Acho que 
essa discussão não deveria ser colo-
cada em pauta”.

   
“No meu governo exerci uma 

espécie de semipresidencialismo e 
trouxe o Congresso Nacional para 
governar comigo, o que me permitiu 
fazer reformas fundamentais”.

“Temos mais de 30 partidos. Há 
20 anos se fala em reforma política.
Alardeia-se que deveria ser a primei-
ra das reformas. Não se conseguiu 
levar a idéia adiante. A esta altura 
não dá mais”

    

“Então partamos para  reforma-
tá-lo. No presidencialismo o gover-
no tem de ter maioria parlamentar. 
Manda ao Congresso Nacional pro-
jetos de lei, emendas à Constituição 
e edita medidas provisórias. Tais atos 
dependem da aprovação da maioria”

   

Os governos presidencialistas, em 
geral, acabam por conseguir a maioria, 
mas são maiorias instáveis, sempre pro-
visórias, nunca sólidas e defi nitivas.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

 Aceita convite para o Conexidades e fala sobre semipresidencialismo
Temer: ‘É preciso unir e pacifi car o país”

O39º Presidente do Brasil, pro-
fessor Michel Temer confi r-
mou participação no 4º Cone-

xidades, na cidade de Olimpia, de 23 
a 27 de novembro. Ampla entrevista 
concedida ao Jornal do Interior mos-
tra o ponto de vista de uma das mais 
lúcidas autoridades do país.
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“Já tivemos razoável experiência 
em meu governo. Chamei o Congres-
so Nacional para governar comigo. 
Foi um ensaio de semipresidencialis-
mo. Com êxito. Em dois anos e meio 
aprovamos reformas fundamentais 
para o povo brasileiro. A do teto dos 
gastos públicos, a trabalhista, e a do 
ensino médio, além de termos tor-
nado viável a da Previdência. Foi o 
que permitiu a recuperação do PIB, a 
queda da infl ação e a dos juros”.

“O certo é propor emenda à 
Constituição que, instituindo-, de-
termine a sua aplicação em 2026, 
já que os eleitos em 2018 o foram 
sob o regime jurídico que lhes 
permite  reeleição. Finalmente, o 
Congresso Nacional, ao promulgar 
a emenda constitucional modifi ca-
tiva, deve submetê-la a referendo 
popular, que lhe dará maior consis-
tência político.

Saliento que não há impedimen-
to constitucional. Digo: a separação 
dos poderes é cláusula pétrea. Estes 
não serão eliminados. Continuarão a 
existir em tríplice formação”.

A mudança de sistema de governo 
impedirá os traumas institucionais 
decorrentes do impeachment; redu-
zirá, com naturalidazde, o número 
de partidos políticos, já que existirá 
um partido único fruto da coligação, 
que será governo e outro, oposição; 
o Legislativo passa a ser responsável 
direto pela governabilidade; e o Pre-
sidente da República continuará a ter 
funções relevantes, mas conjugada-
mente com o Parlamento”.

Fiz um 
ensaio 

de semi-
presiden-

cialismo e o 
resultado 

foram 
reformas 

importantes 
para o país’

“Proporcionais” passa na camara e aguarda o Senado
Reforma eleitoral: volta das coligações proporcionais?

Os resultados 
mostram que 
nos grandes e 

médios centros 
a fragmentação 

partidária no 
Legislativo 

permaneceu alta’

Tramitam rapidamente no Con-
gresso Nacional diversas pro-
postas de alteração das leis 

eleitorais, que vão desde alterações 
pontuais até a proposta de um novo 
Código Eleitoral e de unifi cação 
das normas, hoje dispersas em 4 
leis principais.

Embora não seja a regra, também 
não é incomum que alterações na 
legislação eleitoral sejam aplicadas, 
primeiro, às eleições municipais. 
Pode-se dizer, como um teste: enten-
dido como malsucedido sob algum 
aspecto, faz-se nova alteração. Isso 
ocorreu, por exemplo, nas eleições 
de 2020 que, atingida pela reforma 
eleitoral de 2017 (não aplicável às 
eleições gerais de 2018), foi a pri-
meira realizada sem a possibilidade 
de formação de coligações partidá-
rias para concorrer aos cargos pro-
porcionais. No caso das eleições mu-
nicipais, ao cargo de vereador.

Os resultados mostram que nos 
grandes e médios centros a frag-
mentação partidária no Legislati-
vo permaneceu alta. Porém, nas 
cidades pequenas (de até 20 mil 
habitantes), o número de partidos 
representados nas Câmaras Muni-
cipais e de agremiações com ex-
pressão razoável nesses municípios 
foi menor se comparado a 2016: de 
5,1 para 3,5, o mesmo ocorrendo 
com os municípios de até 80 mil 
habitantes: de 8,2 para 7,8.

umas da justifi cativas em 2017, vi-
saria à redução da fragmentação nas 
Câmaras Municipais e na Câmara dos 
Deputados e a correção de outras dis-
torções do sistema proporcional? 

No Senado esse ponto da re-
forma, coligações tem mostrado 
certa tendência à rejeição. De todo 
modo, o aperfeiçoamento das nor-
mas eleitorais e do próprio siste-
ma democrático é um movimento 
constante e necessário. Entretanto, 
não menos necessária é a análise 
minuciosa e a discussão ampla dos 
projetos de lei e das propostas de 
emenda à constituição. 

Como representantes da popu-
lação de seus respectivos municí-
pios, cabe aos vereadores fi carem 
atentos aos projetos de reforma. 
Analisar, questionar, informar e 
esclarecer a sociedade e seus elei-
tores, é papel de quem, embora 
sem atribuição constitucional para 
votar tais propostas, têm o papel 

essencial de contribuir para o apri-
moramento do sistema eleitoral e 
político e do regime democrático. 
E esse aperfeiçoamento  ocorre, 
inicialmente, no supostamente “re-
duzido” âmbito domunicípios.

Ocorre que nova proposta – já 
aprovada na Câmara dos Depu-
tados –, prevê a possibilidade de 
formação de coligações propor-
cionais. Assim, se aprovada no 
Senado Federal, será novamente 
permitida a união de partidos para 
disputar as eleições para vereador 
(em 2024) e para deputado fede-
ral, distrital e estadual.  Sim, e va-
lendo já para as eleições de 2022 
caso seja aprovada no Senado até 
outubro deste ano sem alterações 
substanciais. Essa parece ser a 
tendência devido ao trâmite um 
tanto quanto apressado da chama-
da PEC da Reforma Eleitoral.  

Seja quanto às demais propostas, 
seja quanto às coligações proporcio-
nais, independentemente dos argu-
mentos favoráveis (chances de repre-
sentatividade de partidos pequenos) 
ou contrários (alianças não ideológi-
cas, legendas de aluguel e alta disper-
são partidária), fato é que são cons-
tantes os movimentos de mudança 
nas regras do jogo. E, muitas vezes, 
às vésperas do início da partida.

Outra proposta relacionada aos 
partidos é a possibilidade de criação 
de federações partidárias, a união 
em federação para autuarem como 
legenda única não só nas eleições, 
mas também durante a legislatura (4 
anos). É uma união de forças dife-
rente da coligação e gera refl exos na 
questão da fi delidade partidária e do 
funcionamento parlamentar (a coli-
gação permanece apenas durante a 
disputa eleitoral).

No caso de retorno das coliga-
ções, as eleições municipais de 2020 
terão sido as únicas em não foram 
permitidas, o que faz pensar se essas 
idas e vidas das regras eleitorais não 
gerariam certa instabilidade no sis-
tema eleitoral brasileiro. Um único 
“teste”, feito em apenas um pleito, 
em eleição para vereador, teria sido 
sufi ciente para mostrar a efi cácia ou 
a inefi cácia da mudança que, segundo 

Marisa Amaro
Advogada Especialista 
em Direito Eleitoral e Editora
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Governo do Estado, Prefeituras e    Entidades abraçam causas animais
      Programa Meu Pet       benefi ciará municípios

Acredita-se que os seres hu-
manos tenham começado 
a domesticar animais e 

tendo neles bichos de estimação 
a mais de 20.000 anos atrás, mas 
embora domesticados e conviven-
do dentro das casas, eram enten-
didos como seres autômatos, sem 
sentimentos, e desempenhavam 
funções práticas.

Hoje compreendemos que os 
animais no geral, são providos de 
sentimentos, e principalmente cães 
e gatos se tornaram verdadeiros 
membros da família. 

Com esse entendimento em 1998 
foi criada a Lei 9.605/98, conhecida 
como a Lei dos Crimes Ambientais. 
A legislação abrange animais sil-
vestres, domésticos ou domestica-
dos, nativos ou exóticos, incluindo, 
aí, cães e gatos, que acabam sendo 
os animais domésticos mais comuns 
e as principais vítimas desse tipo de 
crime. A nova lei cria um item espe-
cífi co para esses animais.

A partir da criação dessa lei, os 
movimentos de proteção animal 
cresceram e com eles a preocupa-

O programa 
desencadeará 

campanhas 
educativas 

pelos meios de 
comunicação 

adequados, que 
propiciem a 

assimilação pelo 
público de noções 

de ética sobre a 
posse responsável de 
animais domésticos’

Serão dez clínicas 
veterinárias, que 

fazem parte do 
Programa Meu 

Pet. Os municípios 
que abrigarão 
as clínicas são 

Barueri, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, 
Santos, Registro, 

Santa Bárbara 
d’Oeste, Jundiaí, 

São José do 
Rio Preto, 

Araçatuba e 
Votuporanga’

ção da procriação sem controle. 
Um trabalho efetivo foi realizado 
por esses grupos, até que em 2017, 
entra em vigor a política de castra-
ção para o controle de natalidade de 
cães e gatos. A Lei 13.426/2017 foi 
sancionada com apenas dois vetos. 

Diz a lei:
Art. 1º - O controle de natalidade 

de cães e gatos em todo o território 
nacional será regido de acordo com 
o estabelecido nesta Lei, mediante 
esterilização permanente por ci-
rurgia, ou por outro procedimento 
que garanta efi ciência, segurança e 
bem-estar ao animal.

Art. 2º A esterilização de animais 
de que trata o art. 1º desta Lei será 
executada mediante programa em 
que seja levado em conta:

I - o estudo das localidades ou re-
giões que apontem para a necessidade 
de atendimento prioritário ou emer-
gencial, em face da superpopulação, 
ou quadro epidemiológico;

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br

Barueri • Centro de Proteção ao Animal DomésticoDilador Borges • Prefeito de Araçatuba

Duarte Nogueira • Prefeito de Ribeirão Preto

Luiz Fernando Machado •
Prefeito de Jundiaí

Art. 3º O programa desencadeará 
campanhas educativas pelos meios 
de comunicação adequados, que 
propiciem a assimilação pelo públi-
co de noções de ética sobre a posse 
responsável de animais domésticos.

Com isso coube aos Centros de 
Zoonose, ligados as secretarias 
de saúde municipais realizarem 
as demandas. 

Nos últimos anos porém, com 
os “pets” cada vez mais presentes 
no seio das famílias, era neces-
sário um atendimento ainda mais 
próximo e um trabalho de prote-
ção ainda mais efetivo, e assim, 
entidades como a UVESP passam 
a levantar essa bandeira, com o 
slogan “UVESP EM FAVOR DA 
CAUSA ANIMAL”, criando um 
setor de assuntos da Causa Ani-
mal, direcionado aos Vereadores 
em mandato e atuantes dessa cau-
sa, aumentando a representativi-
dade parlamentar em vários Mu-
nicípios Paulistas, nessa causa 
tão importante, objetivando à in-
tegração entre os parlamentares, 
a implantação de políticas públi-
cas e projetos de lei, e a articula-
ção para atuar sobre as demandas 
em comum. 

O Governo do Estado também 
abraça a causa, e vai investir um 
total estimado será de R$ 50 mi-
lhões, sendo cerca de R$ 5 mi-
lhões por clínica, para construção 
e aquisição de equipamentos e as 
unidades serão construídas em es-
paços cedidos por cada prefeitu-
ra com estrutura de 480 m², com 
salas cirúrgicas, de medicação, 
internação e equipamentos para 
ofertar atendimento regionalizado 
aos animais domésticos.

Serão dez clínicas veterinárias, 
que fazem parte do Programa Meu 

Em Jundiaí, a construção clínica 
do Programa Meu Pet, está em fase 
adiantada, o projeto já aprovado 
pela Cestesb. “O programa Meu Pet 
irá se somar aos investimentos pro-
gramados pela Prefeitura de Jun-
diaí e aprimorar os serviços já re-
alizados pelo DEBEA, de atenção 
básica veterinária gratuita. Com 
essa parceria será possível ampliar 
os serviços relativos ao bem-es-
tar animal, assim como auxiliar a 
difundir a posse responsável para 
que os animais não sejam abando-
nados”, afi rma o prefeito de Jun-
diaí, Luiz Fernando Machado.

Abraçar causas animais é sem 
dúvida um ato de civilidade e em-
patia. Vale à pena lembrar que 
outras situações devem estar sob 
o olhar do poder público, como a 
venda de fi lhotes de canis ilegais e 
a exploração animal em eventos e 
trabalhos desumanos.

6 ANOS = 60 MIL CÃES

6 ANOS = 420 MIL GATOS

1 ANO =
12 CÃES

1 ANO =
20 GATOS

II - o quantitativo de animais a 
serem esterilizados, por localidade, 
necessário à redução da taxa popu-
lacional em níveis satisfatórios, in-
clusive os não domiciliados; 

III - o tratamento prioritário 
aos animais pertencentes ou lo-
calizados nas comunidades de 
baixa renda.

Pet. Os municípios que abriga-
rão as clínicas são Barueri, Ri-
beirão Preto, Sorocaba, Santos, 
Registro, Santa Bárbara d’Oeste, 
Jundiaí, São José do Rio Preto, 
Araçatuba e Votuporanga, sendo 
que nos dois últimos, os atendi-
mentos devem ser iniciados no 
final desse ano, e os demais du-
rante o ano de 2022.

Serão oferecidos serviços gra-
tuitos para cães e gatos, como con-
sultas clínicas, cirurgias, exames 
de ultrassom, raio-x e endoscopia, 
laboratório de análise clínicas, se-
tor de urgência e emergência, além 
dos serviços de vacinação, castra-
ção e adoção responsável.

Barueri, um dos municípios 
contemplados cidade, já envolvi-
da nas causas animais, tem uma 
lei, que determina que os donos de 
animais domésticos residentes no 
município coloquem em seus pets 
microchips que armazenam infor-
mações sobre seu responsável, a 
serem acessadas em casos de per-
da ou abandono. O prefeito de 

Barueri, Rubens Furlan, comenta 
sobre o Programa Meu Pet: “Essa 
é mais uma conquista do meu 
mandato para Barueri. Obrigado 
ao governador João Doria e ao 
vice-governador Rodrigo Garcia 
pela atenção e consideração com 
nossos Pets. O programa conta 
com atendimento totalmente gra-
tuito e é uma conquista do meu 
mandato por indicação da verea-
dora Dra. Cláudia. A Clínica ve-
terinária será administrada pela 
Secretaria de Recursos Naturais 
e Meio Ambiente de Barueri e 
irá realizar atendimento clínico, 
ultrassom, raio-X, cirurgias, va-
cinação, bem como demais cui-
dados necessários aos Pets.”
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Realizado em Serra Negra 
(05/08), o evento contou com 
a presença do vice-governa-

dor, Rodrigo Garcia; dos secretários 
estaduais Vinícius Lummertz e Mar-
co Vinholi (Desenvolvimento Re-
gional); do presidente da Assembleia 
Legislativa (Alesp), Carlão Pignatari; 
dos deputados federais Herculano 
Passos, Geninho Zuliani e Wander-
lei Macris; dos deputados estaduais 
Edmir Chedid e Castelo Branco; dos 
presidentes da APM, Fred Guido-
ni; da Uvesp, Sebastião Misiara; da 
RMC, Gustavo Reis; da Amitesp, 
Murilo Pinheiro; e da APRECESP - 

Governo de SP anuncia R$ 202,2 para as 70 estâncias paulistas

Associação das Prefeituras Estância 
do Estado de São Paulo, Marquinho 
Oliveira. “O turismo será fundamen-
tal para a retomada econômica de São 
Paulo e para a geração de emprego e 
renda. São Paulo tem tudo e é para to-
dos”, acrescentou Rodrigo Garcia. 

 Os recursos anunciados vão pos-
sibilitar que cada uma das prefeituras 
estância possam apresentar novos pro-
jetos para melhorias na infraestrutura 
turística ao Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios Tu-
rísticos (DADETUR), órgão da Secre-
taria de Turismo e Viagens. “Os con-
vênios irão potencializar a vocação das 
nossas estâncias turísticas, estimulando 
a retomada econômica por meio do 
consumo doméstico de viagens”, afi r-
mou o secretário Vinícius Lummertz.

“É um dia a ser comemorado por 
todos nós, 70 prefeitas e prefeitos que 

temos no turismo uma das principais 
fontes geração de empregos e renda. 
Os novos investimentos anunciados 
pelo governador, vice-governador, 
por esse time de secretários, é resul-
tado de um esforço conjunto, de mui-
to trabalho e do compromisso de que 
juntos vamos continuar à investir na 

melhoria da infraestrutura turística do 
Estado”, destaca Marquinho Oliveira, 
prefeito de Morungaba e presidente 
da APRECESP.  

O presidente Marquinho Oliveira 
ainda destacou a importância da apro-
vação do projeto de lei do FUMTUR 
- Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos (Substitutivo n° 1 ao PL n° 
06, que altera a lei n° 16.283/2015), 
que está em tramitação na Assembleia 
Legislativa (Alesp). Pela proposta de-
fendida pela APRECESP, as prefei-
turas receberiam 100% das verbas na 
modalidade “fundo a fundo”, quando 
o recurso estadual vem direto para as 
contas dos municípios, onde serão 
utilizados para o desenvolvimento do 
turismo, além das obras, na manuten-
ção, promoção de eventos e contrata-
ção de serviços especializados. 

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

O governador João Doria anunciou o autorizo de R$ 202,2 milhões para investimentos na melhoria da infraestrutura turística 
nas 70 prefeituras estância do Estado de São Paulo. “Vamos concentrar nossa atenção no presente e, principalmente, no futuro. 
E o futuro está no turismo. Esse investimento vai retornar em viajantes, consumidores, alegria, esperança, felicidade, 
geração de renda e oportunidades para todas essas cidades”, afi rmou o governador em evento que reuniu mais de 50 prefeituras

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

E
u

g
e
n

io
/G

E
P

 C
o

m
u

n
ic

a
ç
ã
o

• DADETUR •

• RETOMADA •

• FUNDO DAS ESTÂNCIAS •

Agora, nós vamos 
trabalhar para que todas 

as nossas 70 estâncias 
apresentem e assinem 
seus pleitos DADETUR 

2021. Nossa equipe 
técnica está à disposição 
das prefeituras estância’

Marquinho 
Oliveira  •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba
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Recicla Game’ é voltado para 
jovens de 16 a 21 anos, com 
diversas provas e jogos sobre 

sustentabilidade, uma competição 
que reúne jovens de toda a região 
para realizar gincanas e provas rela-
cionadas ao meio ambiente, à coleta 
seletiva e à reciclagem. As inscrições 
podem ser feitas no formulário on-li-
ne (bit.ly/recicla-game). A iniciativa 
contempla cidadãos das 12 cidades 
que compõem o CONDEMAT. Ao 
fi nal do “Recicla Game”, em de-
zembro, as três equipes da região 
com mais pontos receberão premia-
ção em dinheiro, de acordo com sua 
classifi cação geral. O regulamen-
to completo está disponível no site 
(bit.ly/regras-recicla-game).

A
gricultores da Coopera-
tiva da Agricultura Fa-
miliar de Sete Barras 

(Coopafasb), foram capazes de 
produzir mais de 3,7 mil quilos 
do produto, valor estimado em 
aproximadamente R$27 mil. Os 
produtores são benefi ciados do 
Projeto “Monitoramento de im-
pactos de sistemas agrofl orestais 
no Estado de São Paulo para pro-
teção e conservação dos recursos 
hídricos e da biodiversidade”, 
vinculado à Coordenadoria de 
Fiscalização e Biodiversidade da 
Secretaria de Infraestrutura de 
Meio Ambiente (SIMA) e fi nan-
ciado pelo Fehidro. 

Aumento signifi cativo 
na produção de 
sementes de Juçara

As praias do Guarauzinho e Arpoador em Peruíbe receberam um 
mutirão de limpeza organizado pela ONG ”Ecologia em Movi-
mento”. O grupo composto por 20 voluntários retirou mais de 

75 quilos de lixo em uma área percorrida de 100 mil m2. A ação voltada 
à preservação de praias desertas fecha o ciclo de uma tonelada de lixo 
retirado de praias do litoral paulista somente esse ano.

Projeto SIMA 

APrefeitura de Salto assinou contrato como o Nú-
cleo da Floresta – Pesquisa e Extensão de Fauna e 
Flora, para que os animais silvestres resgatados no 

município, possam receber o atendimento necessário para 
que possam ser devolvidos à natureza, realizando também o 
monitoramento pós soltura.

Animais 
silvestres
Ganham núcleo de tratamento

PERUÍBE

CONDEMAT SETE BARRAS

Competição 
de reciclagem
Inscrições abertas

Parque Estadual 
do Itinguçu
Mutirão retira lixo

SALTO

retirado de praias do litoral paulista somente esse ano.

S
ecretário de Agricultura e Meio 
Ambiente de Tatuí, abriu as 
festividades do 195º aniversá-

rio de Tatuí, foram iniciadas com o 

Sábado Verde 
na Praça 
da Música
72 mudas de árvores

Parque Estadual de Ilhabela
Ganha Unidade de apoio a pesquisa

Parceria entre a Fundação Flo-
restal e o município fomentará 
pesquisas científi cas e cuidados 

à fauna da região, na Base Itaguassu 
no Parque Estadual Ilhabela. Uma 

ILHABELA 

TATUÍ

das ações previstas no Termo de Co-
operação entre a Prefeitura e a Funda-
ção Florestal, tem como objetivo criar 
ações conjuntas para promover melho-
rias no complexo ambiental.

plantio de 72 mudas de espécies ar-
bóreas, incluindo Ipês, Quaresmei-
ras, Sibipirunas e Palmeiras Rabo 
de Peixe, na Praça da Música.
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Eles que fi zeram a diferença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esses paulistas colocaram o Brasil no pódio, 
mostrando que a garra e a capacidade do nosso povo. Nossos parabéns para:

ANA BEATRIZ 
SILVA CORREA
Medalha de Prata 
Vôlei Feminino  

GABRIEL 
MENINO 
Medalha de Ouro
Futebol Masculino

GUILHERME 
ANTONIO 
ARANA LOPES 
Medalha de Ouro
Futebol Masculino

KAHENA
KUNZE 
Medalha de Ouro 
Vela 
(dupla)  

LAURA PIGOSSI 
HERMANN 
DE ANDRADE
Medalha de Bronze 
Tenis – dupla feminina

SOROCABA MORUMBAGA
OSASCO

Fo
to

s 
D

iv
ul

ga
çã

o

J
on

ne
 R

or
iz

/C
O

B

J
on

ne
 R

or
iz

/C
O

B

DIEGO CARLOS 
SANTOS SILVA 
Medalha de Ouro 
Futebol Masculino

KELVIN 
HOEFLER
Medalha de Prata 
Skate Street   

THIAGO BRAZ 
DA SILVA
Medalha de Bronze  
Salto com Vara  

CLAÚDIO LUIZ 
RODRIGUES 
PARISI LEONEL
Medalha de Ouro
Futebol Masculino

REBECA ANDRADE 
Medalha de Ouro no salto 
– ginástica artística e 
Prata no individual – 
ginástica artística

BARRA BONITA GUARUJÁ MARÍLIAGUARULHOS
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MACRIS FERNANDA 
SILVA CARNEIRO
Medalha de Prata 
Vôlei Feminino  

ALISON BRENDOM 
ALVES DOS SANTOS
Medalha de Bronze
400 metros com barreira

CAROLINE DE OLIVEIRA 
SAAD GATTAZ 
Medalha de Prata 
Vôlei Feminino 

ANTONY 
MATHEUS 
DOS SANTOS 
Medalha de Ouro
Futebol Masculino

ABNER TIXEIRA 
Medalha de Bronze 
Boxe – categoria 
peso-pesado 
(até 91 Kg)

SANTO ANDRÉ SÃO JOAQUIM DA BARRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
OSASCO
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ASecretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço dos primei-
ros sete meses de 2021 em relação a quantidade de entregas de 
medicamentos padronizados, de alto custo e de medicamentos 

para insulino dependentes, em domicílio efetuadas para a população de 
Indaiatuba cadastrada na Farmácia Unifi cada. Só em julho foram entre-
gues 3.898 kits de medicação.

Indicador Federal avaliou com 
nota máxima os serviços ofer-
tados pelo CRAS da cidade.

O Índice de Desenvolvimento do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social, que avalia a Políti-
ca Pública implantada pelas pre-
feituras, por meio da Assistência 
Social, avaliou os serviços oferta-
dos com nota máxima. A avalia-
ção tem como base três eixos: es-
trutura física, recursos humanos e 
serviços e benefícios

Excelência 
em atendimento 
ao cidadão
Avaliação do 
CRAS de Cedral

SÃO VICENTE CEDRAL

Escuta 
Solidária
Atendimento 
psicológico gratuito 

OFundo Social de Solidarie-
dade de São Vicente, com 
a colaboração dos profi s-

sionais voluntários, tem realizado 
plantões psicológicos para os ci-
dadãos, de forma gratuita, para a 
população que não tem condições 
de custear um acompanhamento 
com terapeuta. Os atendimentos 
quinzenais, dão as pessoas a opor-
tunidade de conversar, desabafar, 
buscando assim o equilíbrio psico-
lógico e emocional.

Entrega em domicílio
Remédios são entregues em casa 
pela Secretaria de Saúde

INDAIATUBA

Secretaria da Saúde de Presi-
dente Prudente, defi ne aten-
dimento para Pacientes com 

Síndrome de Down no Centro de 
Especialidades, onde terão aten-

Atendimento 
Prioritário
Pacientes com Síndrome de 
Down tem espaço no Centro 
de Especialidades

Urupês promove 
doação de sangue 
Hospital de Câncer 
de Jaú foi a entidade 
benefi ciada

AAssociação de Doadores 
de Sangue Vida Nova de 
Urupês, em conjunto com 

o Hemonúcleo de Jaú, realizou 
uma manhã de doação de sangue 
no município. Segundo os orga-
nizadores, 122 pessoas passaram 
pelo local, e foram coletadas 106 

URUPES

PRESIDENTE PRUDENTE

OURINHOS

APrefeitura de Ourinhos, por meio da Secretaria Municipal de Saú-
de, recebeu esta semana uma grande quantidade de brinquedos 
pedagógicos e terapêuticos que irão auxiliar profi ssionais do Am-

bulatório do Bebê e mais sete Unidades Básicas de Saúde no tratamento 
de crianças de 0 a 2 anos com défi cit psicomotor, utilizados por fonoau-
diólogos, terapeutas ocupacionais e fi sioterapeutas para trabalhar junto às 
crianças, memória, linguagem e a fala de uma forma pedagógica e terapêu-
tica. Os brinquedos foram adquiridos pelo município por meio da emenda 
impositiva do vereador Alexandre Enfermeiro.

Ambulatório do Bebê e UBS
Recebem Brinquedos Pedagógicos

bolsas de sangue. As doações fo-
ram destinadas ao Hospital de 
Câncer Amaral Carvalho de Jaú. 
Urupês é reconhecido em todo o 
estado pelo grande número de do-
adores de sangue. Ao todo, a As-
sociação Vida Nova possui 2689 
doadores cadastrados. 

dimento prioritário e serão aten-
didos inicialmente pelo Clínico 
Geral que fará a avaliação e en-
caminhamento para o especialista 
caso necessário.

AExposição de Veículos Antigos que aconteceu no primeiro domin-
go de agosto, encerrando com êxito a primeira fase de reestrutura-
ção do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas, reunindo 310 

carros antigos de 12 clubes de colecionadores do Estado de São Paulo. A 
partir do dia 15 agosto, terá início a 2ª etapa, que é a abertura do museu ao 
público, por meio de visitas agendadas e monitoradas.

Museu Histórico
Cidade ganha Museu Histórico, 
que será mais uma atração turística

Foi inaugurado o Museu Histórico de Jales “Armando Pereira da 
Silva”, anexo ao Espaço Cultural Dr. José Carlos Guisso, no Cen-
tro de Jales. O museu reúne mais de quatrocentas peças foram ca-

talogadas nos últimos seis meses, que contam sobre a história da cidade 
e de obras do artista que dá nome ao espaço. Seu funcionamento será de 
segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

JALES 

5º Festival 
Gastronômico 
de Atibaia 
Evento acontece 
de 27 de agosto
a 26 de setembro

Atradicional Festa do Mo-
rango de Atibaia, este 
ano não será realizada 

devido a pandemia do Covid-19, 
mas os amantes da fruta poderão 
se deliciar com o 5º Festival Gas-
tronômico de Atibaia, evento de 
valorização da gastronomia local 
irá eleger as melhores receitas de 
pratos doces e salgados que utili-
zem o morango como um dos in-
gredientes. Os pratos com recei-
tas exclusivas, estarão nos vários 
restaurantes da cidade.

Museu do Automóvel 
em Caçapava
Exposição de carros antigos encerra 1ª fase da reestruturação

ATIBAIA 

CAÇAPAVA

SANTA BARBARA D’OESTE

Planejando 
Ações
Conselhos Municipais 
da região se unem

ARegião Turística Bem Vi-
ver, composta pelos mu-
nicípios de Americana, 

Campinas, Elias Fausto, Hor-
tolândia, Nova Odessa, Santa 
Bárbara d’Oeste e Sumaré e os 
representantes de Conselhos Mu-
nicipais de Turismo, se uniram 
para discutir estratégias de desen-
volvimento do turismo doméstico 
entre as cidades. A ação visa pla-
nejar roteiros temáticos para mo-
vimentar o setor de serviços. Os 
municípios preparam iniciativas 
voltadas ao turismo gastronômico 
e turismo rural que são atividades 
em comum entre os envolvidos.

City Tour Guarujá conta com 
um monitor que explica, em 
três idiomas (português, inglês e 
espanhol), a história de cada um 
dos seis pontos de parada.

Turistando 
Guarujá agora tem ônibus para citytour

São três partidas diárias, 
com ingresso de R$ 25,00. 
Crianças menores de cinco 

anos não pagam. As viagens são 
agendadas previamente apenas 
por hotéis, pousadas e similares. 
Trajeto O ponto inicial e fi nal são 
os mesmos: a Praia das Pitan-
gueiras. O citytour passa pelas 
Praias do Tombo, das Astúrias, 
de Pitangueiras, Enseada, pelo 
Casa Grande Hotel e o Canto do 
Tortuga. Para maior imersão dos 
passageiros durante o passeio, o 

GUARUJÁ

 O citytour passa 
pelas Praias do 

Tombo, das Astúrias, 
de Pitangueiras, 

Enseada, pelo Casa 
Grande Hotel e o 

Canto do Tortuga.’
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Desenvolvido por três Estagiárias da Secretaria de Ação Cultural e Turismo, 
Isabella Melo Maia, Mikaela da Silva Pereira e Marioli Palmeira M. Ciri-
pi, em parceria com a Diretoria de Meio Ambiente, o projeto foi pensado 

devido a grande demanda de visitantes acompanhados por seus animais de estima-
ção, disponibilizados pelo parque, bebedouros e pontos de jornais reciclados para 
recolher as fezes dos animais, diminuindo assim o impacto que as sacolas plásticas 
causam ao meio ambiente.

Bauru 
comemora 
125 anos e 
Fundo Social de 
Solidariedade

APrefeitura de Bauru e o 
Fundo Social de Solida-
riedade, com o apoio de 

diversos parceiros, entregaram 
cinco mil pedaços de bolo a en-
tidades parceiras do município, 
para as crianças e adolescentes 
que utilizam os serviços pres-
tados por estas instituições, em 
comemoração aos 125 anos de 
existência do Fundo Social de So-
lidariedade da cidade.

Prefeitura lança Carteira 
de Identifi cação do Autista

Ecoparque agora é Ecopet

Garantia de atenção integral e acessibilidade aos serviços

Espaço de todos e para todos

BARUERI BAURU

Em Arujá, Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) já podem 
ter a sua carteira de identifi cação exclusiva. O Projeto de Lei de auto-
ria do vereador Paulinho Maiolino (PSD), garantirá atenção integral e 

acessibilidade aos serviços àqueles que tiverem autismo, que contarão com 
atendimento prioritário em todas as áreas e segmentos dos serviços públicos e 
privados, em especial nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

Mais emprego 
e renda
Barueri é 1ª na região 
e 2ª no Estado na criação 
de novas vagas

Comemora entregando 
cinco mil pedaços 
de bolo a entidades

Os números sobre emprego 
no primeiro semestre deste 
ano mostram que Barueri se 

mantém entre as cidades líderes na 
geração de vagas de trabalho. Entre 
os municípios do Estado de São Pau-
lo, Barueri é a segunda cidade que 
mais gerou empregos, atrás somente 
da capital paulista. No acumulado 
de janeiro a junho de 2021 foram 
12.688 novos postos de trabalho.

ARUJÁ

CAIEIRAS

APrefeitura através de seu 
site institucional e em suas 
redes sociais, divulga dia-

riamente empresas prestadoras de 
serviço da cidade, em forma rota-
tiva conforme atividade. A publica-
ção é gratuita e bastando apenas re-
alizar o cadastro. A ideia é promove 
o comércio local, gerado assim 
mais renda para a população.

Rifaina ajuda 
prestadores de serviços 
Divulga gratuitamente as empresas locais

Uma forma de combater à fome e o desperdício de alimentos

RIFAINA

APrefeitura de Embu das Artes, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social, realiza 

6 de mais uma edição da Banca Soli-
dária de Alimentos. São distribuídos 
legumes, verduras e frutas à população, 
provenientes do excedente do Progra-
ma de Segurança Alimentar, que atende 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social no município. 

Banca Solidária de Alimentos 
EMBU DAS ARTES

LINDÓIA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Lindóia e Águas de Lindóia, cidades das águas
Ambas fazem parte do chamado Circuito das Águas Paulista. Cidades “xarás”, 
distantes a apenas 7 Km uma das outra, nasceram das mesmas “águas”

Em 1895 foi criado o distrito po-
licial de Lindóia subordinado 
ao de Serra Negra, e em 1898 a 

Cúria Metropolitana de São Paulo ins-
talava a Paróquia de Nossa Senhora das 
Brotas do Rio do Peixe, sendo o segun-
do Pároco foi o Padre Henrique Tozzi, 
tio do Dr. Tozzi Fundador das Termas 
de Lindóia, hoje Águas de Lindóia.

Após a Proclamação da Repúbli-
ca, a política na região pulsava forte, 
nesse período crescia o reconheci-
mento pelo trabalho brilhante do Dr. 
Francisco Tozzi e a fama das Termas 
de Lindóia, que fazia parte do Dis-
trito de Lindóia. Em 1938, é criada 
a Estância Hidromineral de Lindóia 
e Lindóia passa a ser um distrito da 
Estância, e em 1965 volta a ser um 
Município independente.

  

Localizada no coração do Circuito 
das Águas Paulista, a Estância Hidro-
mineral de Lindóia é considerada a 
“Capital de Águas Mineral”, de onde 
é extraído um volume de 40% da água 
mineral consumida do Brasil. 

Na entrada do município, uma gi-
gantesca garrafa da tradicional água 
engarrafada na cidade, é sem dúvida 
um local instagramável. 

O Rio do Peixe corta a cidade, for-
mando cachoeiras. O grande lago é 
outro grande atrativo, assim como vá-
rios mirantes de onde se avista toda a 
cidade, o do Cristo, do Mosquito e do 
Morro do Barnabé. Outros pontos para 
serem visitados é a Casa Memória Dr. 

Armindo de Beghini, a histórica Igreja 
Matriz de Nossa Senhora das Brotas e 
o Engenho Cavalo de Tróia.

“O turismo é gerador de renda. Acre-
ditamos que o turismo de nossa cidade 
tenha grande potencial e não estamos 
medindo esforços para elevar o nome 
de nossa cidade como Capital Nacional 
da Água Mineral. Estamos construindo 
uma nova história para o nosso turis-
mo”, diz Luciano Lopes, prefeito e Luis 
Cláudio Perciane, vice-prefeito”

A cidade que foi destino da alta socie-
dade brasileira, na década de 20, ainda 
guarda todo seu glamour, hoje acrescido 
e novas opções turísticas, que continu-
am atraindo visitantes de todo país.

Famosa por suas águas medicinais, 
já conhecidas na época dos bandei-
rantes e tropeiros que por ali passaram 
rumo ao planalto goiano, ganharam 
destaque com o Dr. Francisco Tozzi, 
médico que em 1909 conhece as águas 
termas e curativas e no ano seguin-
te inicia a construção das Thermas de 
Lindoya. Em 1929 a cidade já recebia 
um número expressivo de visitantes e 
para acomodá-los surge o Hotel Glória, 
hoje Grande Hotel Glória, que mantém 
a originalidade da época, com aparta-
mentos amplos e salas com pisos de 
madeira corrida e mármore, lustres de 
cristal e o elevador pantográfi co a ma-
nivela, que leva os hóspedes à uma pas-
sagem direta ao Balneário.

Hoje com grande parque hotelei-
ro, referência em destino de eventos 
corporativos, a cidade oferece além 
de uma excelente gastronomia com 
grande infl uência mineira, opções para 
quem busca apenas a tranquilidade lo-
cal, os tratamentos de saúde oferecidos 
pelo Balneário a aventuras radicais.

A Praça Adhemar de Barros, no cen-
tro da cidade, com seu imenso lago, é 

Foto 1 (em cima) Rio do Peixe, 
considerado um dos mais límpidos do 
Estado de São Paulo,tem sua nascente 
na Serra da Mantiqueira, no município 

mineiro de Munhoz, corta a cidade de Lindóia; Foto 2 - Centro 
de Memória de Lindóia - Armindo Begnini; Foto 3 - Foto 
aérea Lindóia; Foto 4 - Balneário Municipal - Águas de 
Lindóia; Foto 5 - Praça Adhemar de Barros - Águas de Lindóia

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br

Luciano Lopes • Prefeito de Lindóia Gil Helou  • Prefeito de Águas de Lindóia 

• LINDÓIA •

• ÁGUAS DE LINDÓIA •

parada obrigatória para fotos e para re-
laxar. No Morro do Cruzeiro, com vis-
ta panorâmica da cidade e da Serra da 
Mantiqueira, é outro ponto procurado 
por turistas que visitam o município, as-
sim como o Mosteiro Santíssima Trin-
dade, o Bosque Zequinha de Abreu. 
Passeios em 4x4 em trilhas entre monta-
nhas, é uma opção para os aventureiros.

Entre os eventos da cidade, o En-
contro de Carros Antigos, realizado 
geralmente no mês de junho, está en-
tre os mais tradicionais, reunindo car-
ros, expositores e colecionadores do 
mundo inteiro. 

“Estamos preparando Águas de 
Lindoia para esta retomada do setor de 
turismo. Restauramos nosso Balneário 
Municipal e estamos reformamos a 
Praça Adhemar de Barros seguindo o 
projeto original de Burle Marx, além 
de várias outras obras de infraestrutu-
ra. Durante a Pandemia continuamos 
trabalhando para que Águas de Lindoia 
chegasse a este momento pronta para 
acolher quem nos visita!”, fala Gil He-
lou, prefeito da cidade.
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