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Um olhar para o futuro dos municípios.

Esse dia promove a to-
mada de consciência sobre 
o social, o cultural, políti-
co e econômico do turismo. 
Comemora-se, também, a 
contribuição do setor para 
se alcançar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
impactados no turismo global.

Fortemente prejudicado 
pela pandemia as economias 
em desenvolvimento foram 
atingidas. Como não poderia 
deixar de ser, o turismo foi o 
setor econômico fortemente 
penalizado, mas pronto para 
contribuir e impulsionar a 
recuperação e o crescimen-
to. Chamado de “Turismo 
para um crescimento inclusi-
vo”, pois a orientação da Or-
ganização Mundial do Tu-
rismo  é fortalecer o turismo 
responsável e sustentável. 
Segundo a OMT devem ser 
incluídas as comunidades lo-
cais e minorias.  

O turismo é um exemplo 
reconhecido de muitos dos 
Objetivos do Desenvolvimen-

O turismo é 
um exemplo 

reconhecido de 
muitos dos Objetivos 
do Desenvolvimento 

Sustentável, em 
especial o combate 

à pobreza, igualdade 
de gênero, trabalho 
digno, crescimento 

econômico e redução 
das desigualdades’

Também no turismo, 
São Paulo está de volta 
Desde 1980, no dia 27 de setembro, é celebrado o Dia Mundial do Turismo 

Amilton Augusto analisa o novo Código eleitoral, que traz reformas amplas 
em toda a legislação partidária. Aprovado na Câmara seguiu para o Senado. 
Acusações graves sem fundamento serão punidas exemplarmente. PÁG.  08

Reforma política e novo código eleitoral

Dr. Nelson de Souza deixa a pre-
sidência do Desenvolve SP, para 
assumir funções em empresa priva-
da, e deixa um legado importante. 
Ao lado do governador João Dória, 
comemorou o apoio às empresas na 
“volta do crescimento” de 1 bilhão 
com juros mais baixos do mercado, 
graças ao aporte de 100 milhões do 
Governo paulista. PÁG. 04

O Centro de Liderança Públi-
ca - que capacita agentes pú-
blicos - fez ampla análise do 
novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico, lançando 
o “Guia do Saneamento” com 
orientações importantes aos 
gestores públicos, mas dei-
xando claro que os municípios 
pequenos, a maioria do Brasil, 
precisam da solidariedade das 
grandes cidades. PÁGS. 06 e 07

Novo marco regulatório 
do saneamento

Incentivo to Sustentável, em especial o 
combate à pobreza, igualda-
de de gênero, trabalho dig-
no, crescimento econômico 
e redução das desigualdades.
É nessa linha que o Estado 
de São Paulo tem agido. Em 
nenhum momento, durante 
a pandemia, a Secretaria de 
Turismo e Viagens deixou 
de estimular a prática do tu-
rismo, tirando desse difícil 
momento, lições importan-

tes que levam a fazer turis-
mo mais próximo possível. 
Viajar de carro, ser mais 
conectado, mais exigente, 
mais solidário, respeitando 
as normas da Organização 
Mundial de Saúde.

Donos de bares e restau-
rantes receberam orientações 
do Governo do Estado, en-
quanto a vacina era aplicada 
no braço dos paulistas. Pou-
sadas e sítios sendo treinados 
para transformar seus espaços 
em pontos turísticos. Todas as 
pesquisas demonstram que as 
viagens de curta duração e a 
visita aos pontos turísticos do 
nosso Estado, ganharam pre-
ferência. Todas as pesquisas 
mostram esse crescimento.
Ao lado da Secretaria de Tu-
rismo e Viagens, entidades 
como a APRECESP, a Uni-
destinos, os Conventions 
Bureau, não pararam um dia 
sequer, levantando o slogan: 
“Um dia tudo vai passar”. 
E passou. São Paulo está 
volta. PÁGS.  12  e 20
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Fale com a UVESP

• EDITORIAL •

Odiretor-geral do Tribunal de 
Contas do Estado, Sergio 
Rossi, costuma dizer que 

“os vereadores não se dão conta da 
força que têm”.

Todavia, muitos estudiosos e com 
espírito municipalista, reconhecem a 
importância do vereador, enquanto 
representante do poder que simbo-
liza a Democracia. O Tribunal de 
Contas do Estado, através dos seus 
membros, é um bom exemplo.

Outro que deixa claro a importân-
cia que se dá ao vereador é o Gover-
no do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, cujo titular, Marco Vinholi 
convocou os legislativos a terem as-
sento no Conselho das  novas regiões, 
formado pelo sistema tripartite.

O papel do vereador nessa histó-
rica regionalização do Estado ganha 
caráter mais social na mesma medi-
da em que os cidadãos, revestidos do 
voto, verem que os vereadores de-
ram o devido valor a esse processo 
de regionalização que aproxima as 
cidades e amplia a solidariedade.

Sabemos que nenhum país conse-
gue avançar na construção da justiça, 
do bem-estar e da liberdade (princi-
palmente quando ela se vê ameaça-
da), sem um projeto nacional, apoia-
do pelas bases, estimulado pelos 
poderes legislativos.

Os vereadores, agentes políticos 
do presente e do futuro, devem se 
preparar para dar o pimeiro passo 
em sua comunidade, na busca dessa 
conquista, qual seja a de um proces-
so inovador de  regionalização, pro-
duzido pela coragem comprovada de 
um governo municipalista.

O secretário Marco Vinholi mar-
ca ponto positivo em convocar o Po-
der Legislativo. A Uvesp se associa 
a esse movimento, estimula a forma-
ção de parlamentos específi cos para 
essa fi nalidade.

É por isso que queremos verea-
dores preparados para essa missão. 
Queremos o Legislativo ainda mais 
forte nos municípios. As nossas bases 
são os vereadores eleitos pelos votos 
da gente humilde, aguerrida, de onde 
vem nossa seiva, a nossa riqueza.

Com esse novo modelo de regio-
nalização já se pode antecipar o futu-
ro que virá. Os grandes centros  não 
entrarão em colapso e a população 
dos pequenos e médios municípios, 
contemplados com esse “olhar para o 
futuro”,  continuarão em suas raízes, 
ao invés de iludidos, irem em busca 
de trabalho, educação, saúde para sua 
família, nos grandes centros urbanos. 
Tudo será encontrado em sua região.

Os vereadores 
não se dão 

conta da força 
que têm’

Nessas cidades, as pessoas não 
são meras referências estatísticas, têm 
nome e sobrenome e estão ligadas 
umas as outras por laços de amizade 
e de família. Por aí pode se conduzir, 
a custos infi nitamente mais baixos, 
a evolução da sociedade brasileira. E 
não no luxo ostentatorio de alguns bol-
sões de riqueza dos grandes centros.

O secretário de Desenvolvimen-
to Regional dá assim, com a convo-
cação dos vereadores, demonstração 
clara de sua visão futurista. Aprovei-
tando essa oportunidade, o vereador 
mais do que fazer leis, deve ser o 
ombudsman do povo, o defensor dos 
direitos humanos, o ouvidor e o pro-
curador dos cidadãos, tornando-se, 
assim, em um referencial ético, ex-
pectativa que o povo alimenta desde 
o dia em que ele conferiu seu voto 
de confi ança.
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Proposta da INVESTSP é levar Inovação para as cidades
Municípios assumindo o protagonismo 

Sexta palestra do “Ciclo de Pa-
lestra para Gestores Munici-
pais” – Inovação, acontece 

em 19 outubro e traz especialistas 
da InvestSP e convidados com vas-
ta experiência para que conduza 
gestor ao entendimento do ecos-
sistema da inovação e startups, e 
como posicionar estrategicamente 
o município assumindo o protago-
nismo de resultados. 

Ao entendermos que o mundo 
está mudando e não há sobrevi-
vência e muito menos desenvolvi-
mento sem a inovação”, diz o vi-
ce-presidente executivo, Torquato 
Jardim, afi rmando que devemos 
ser protagonistas do novo modelo 
de administração pública.

A InvestSP 
trabalha 

intensamente 
na promoção na 

imagem do Estado 
de São Paulo como 
ótimo destino para 

os investimentos 
buscando ações de 
fortalecimento do 

ambiente de negócio 
e governança’

Segundo ele, “somos convidados 
a permitindo o novo para fazer a di-
ferença  não  somente do mundo da 
tecnologia, mas também da forma 
com que nos posicionamos”. Fazer 
a diferença - segundo proposta da 
InvestSP, é a capacidade humana de 
avançar, aplicando métodos e ferra-
mentas ágeis que podem destravar 
processos rotineiros e alavancar 
projetos transformadores.

Para o ecossistema de inova-
ção e startups, tudo que engloba a 
inovação é muito importante para 
que a cidade possa construir novos 
pensamentos e por meio deles con-
seguir ter novos resultados efetivos. 
E esse círculo virtuoso em prol de 
um município inovador, criativo e 
empreendedor que trabalha para o 
desenvolvimento com qualidade de 
vida para todos os cidadãos. Um 
município inovador gera atração de 
novos investimentos e negócios, tor-
na-se mais competitivo, por se tratar 
de um dos pilares considerados mais 
importantes para os investidores. 

Levantamento divulgado pela 
Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (WIPO, na sigla em 
inglês) em parceria aqui no Brasil 
com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra que ocu-
pamos a posição 57ª entre 132 pa-
íses analisados na edição deste ano Gustavo Junqueira • Presidente da Invest SP

Torquato Jardim • Vice-presidente 
Executivo na InvestSP

do Índice Global Inovação, e está 
em 4º colocado entre os países da 
américa latina, esse ranking pode 
ser melhorado, a partir de ações que  
insiram a realidade e a vontade de 
fazer diferente porque entende-se 
que pode ser melhor.

A InvestSP, como a agência de 
competitividade e atração de inves-
timento, trabalha intensamente na 
promoção na imagem do Estado de 
São Paulo como ótimo destino para 
os investimentos buscando ações 
de fortalecimento do ambiente de 
negócio e governança, ajudando 
o gestor público  a desenvolver e 
promover a cultura de inovação 
dentro de cada município de for-
ma ativa com iniciativas que tra-
gam transformação. A sexta palestra do “Ciclo de 

Palestra para Gestores Municipais” 
abordará o tema Inovação e será 
realizada no dia 19 de outubro, dia 
Nacional da Inovação, terça feira das 
14h00 ás 17h00. No encontro espe-
cialistas da InvestSP, Hubtec e IPEA, 
abordarão assuntos e ferramentas dis-
poníveis para que os gestores munici-
pais possam desempenhar esse papel 
desafi ador de ser capaz de identifi car e 
desenvolver planejamento e estratégias, 
para tornar o município em uma região 
inovadora e atrativa para os investido-
res. Todos os canais da Uvesp estarão 
retransmitindo o curso, integrante do 
modelo de “Cidade Inteligente”.
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• DESENVOLVIMENTO • • TECNOLOGIA •

siga ter a menor taxa do Brasil. São 
Paulo oferece então dinheiro a juro 
barato para infraestrutura nas médias 
e grandes cidades, completando as-
sim um ciclo no apoio às demandas 
colocadas pelos municípios”, afi r-
mou Rodrigo Garcia.

“Impulsionar o desenvolvimento 
municipal faz parte do DNA do Go-
verno do Estado. Este Programa in-
clui diversas iniciativas de interesse 
municipal, que poderão aderir a um 
fi nanciamento sem juros, com carên-
cia e longo prazo para pagamento. 
Além de acelerar a economia, gera 
emprego e renda”, completou o Se-
cretário Marco Vinholi.

Diferentemente de outras moda-
lidades de investimentos da SDR 
em infraestrutura, o Programa De-
senvolve Municípios contará com a 
análise prévia da SDR nas deman-
das das Prefeituras e repassará para 
o Desenvolve SP fazer a análise de 
crédito e recebimento da documen-
tação. Aprovado, o crédito será re-
passado para a obra ou intervenção 
pretendida. Para participar as Prefei-
turas devem se inscrever no site da 
Desenvolve SP (www.desenvolvesp.
com.br) até 20 de setembro.

“Lançamos hoje mais um progra-
ma que estimula o desenvolvimento 
por meio de parcerias entre Estado e 
municípios, garantindo que as pre-
feituras possam ter acesso ao cré-
dito com custo efetivo subsidiado, 
estimulando a retomada econômica 
e, ao mesmo tempo, melhorando a 
qualidade de vida da população”, 
destaca o Presidente do Desenvolve 
SP, Nelson de Souza.

O presidente do Desenvolve SP 
tem procurado oferecer amplas con-

Um bilhão para obras municipais, através do Desenvolve SP
Para os municípios, benefícios continuam

No fi nal de agosto, o Gover-
nador João Doria e o Secre-
tário de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi, lançaram 
as primeiras ações do Programa De-
senvolve Municípios, parceria entre 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), Secretaria da Fa-
zenda e o banco Desenvolve SP, que 
incluem obras de pavimentação, re-
capeamento e iluminação pública, 
entre outras, em prol das cidades 
paulistas. Serão disponibilizados R$ 
1 bilhão, com juros equalizados pelo 
Governo do Estado.

“Esse é o maior programa de fi -
nanciamento já realizado pelo Go-
verno de SP em qualquer tempo. 
Estamos disponibilizando R$ 1 bi-
lhão para créditos aos municípios 
paulistas. É um recurso extrema-
mente expressivo, considerando as 
condições em que estão sendo dis-
ponibilizados e capilarizados para 
os municípios com mais de 50 mil 
habitantes”, disse Doria.

As linhas de fi nanciamento a se-
rem disponibilizadas pelo Desenvol-
ve SP – o Banco do Empreendedor,  
oferecerão aos municípios taxas re-
duzidas e prazos longos, apoian-
do desta forma as Prefeituras com 
recursos para aprimorar a infraes-
trutura urbana, sem prejudicar as 
fi nanças locais. As condições fi -
nanceiras do Programa incluem 96 
meses de prazo, com 24 meses de 
carência e juros 3% ao ano + Selic. 
Outros 3% serão equalizados pelo 
Governo do Estado, as Prefeituras 
terão acesso a uma linha com os 
melhores juros do mercado.

“O Governo de SP vai investir R$ 
100 milhões em subsídios, ou seja, a 
fundo perdido, para que a gente con-

dições aos municípios e empresas, 
para acelerar a retomada do de-
senvolvimento, conforme colocou 
ao Jornal do Interior. Exatamente 
como vem sendo feito desde a sua 
posse no banco.

 O investimento 
do Governo de 

São Paulo será de 
R$ 200 milhões 
em convênios a 
serem firmados 

com todos os 
645 municípios 

paulistas, 
chegando a 

R$ 400 milhões 
de investimentos’

Além da nova linha, os municí-
pios contam também com crédito do 
Desenvolve SP para fi nanciamento 
de estruturas de coleta e tratamento 
de esgoto e para compra de veículos 
e tratores, todas com juros equaliza-
dos pelo Estado.

Pela Linha Frota Nova (LFN), é 
possível fi nanciar aquisição de má-
quinas, equipamentos e veículos no-
vos. As condições incluem 72 meses 
de prazo, com 6 meses de carência 
e juros zero de IPCA (pleitos de até 
R$ 500 mil por município). Equali-
zação de juros de 9,5% ao ano pelo 
Governo do Estado. Já a Linha Água 
Limpa (LAL), fi nancia melhorias 
em coleta e tratamento de esgoto. As 
condições são de 120 meses de pra-
zo, com 24 de meses de carência e 

juros zero de Selic (pleitos de até R$ 
5 milhões por município). Equaliza-
ção de juros e correção monetária de 
3% + Selic pelo Governo do Estado.

A Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional tem promovido inicia-
tivas inovadoras na gestão pública, 
como o recente e inédito programa 
Nossa Rua, dividindo meio a meio 
com os municípios os investimen-
tos e intervenções em pavimentação 
asfáltica em vias urbanas de terra. 
Pela proposta, cada cidade benefi -
ciada investirá valor equivalente ao 
repasse estadual. O investimento do 
Governo de São Paulo será de R$ 
200 milhões em convênios a serem 
fi rmados com todos os 645 municí-
pios paulistas, chegando a R$ 400 
milhões de investimentos.

Além disso, a SDR, por meio 
da Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades Não 
Governamentais, promove levan-
tamentos mensais das contas e pa-
gamentos de convênios de infra-
estrutura urbana celebrados com a 
pasta. O último relatório apontou 
que o valor repassado no primei-
ro semestre de 2021 é superior ao 
investido no mesmo período nos 
dois anos anteriores. No primeiro 
semestre de 2019, a SDR repassou 
R$ 121,8 milhões; em 2020, foram 
R$ 138,7 milhões e, em 2021, os 
repasses aos municípios chegaram 
a R$ 189,5 milhões, recorde na 
gestão do Governador João Doria e 
nos últimos 10 anos, em convênios 
dessa natureza.

• GOVERNO 
MUNICIPALISTA •

• AVANÇO NA 
PRODUTIVIDADE •

SETEMBRO DE 2021 SETEMBRO DE 2021

• O PROJETO •

• TAXAS ZERO •

• GESTÃO ACELERA 
INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Benefícios • Momento em que o governador do Estado confi rma o apoio dos empresários

Tecnologia pode ser um divisor de águas 
Os impactos do 5G na agropecuária brasileira

Oedital do leilão das faixas de 
radiofrequência do 5G se-
gue em discussão. No ulti-

mo dia 13  a  Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) adiou 
a conclusão da análise do edital 
após pedido de vista (maior tempo 
de análise) feito pelo conselheiro 
Moisés Queiroz Moreira. 

Segundo dados do Atlas do Es-
paço Rural Brasileiro, do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), dos 5,07 milhões de estabe-
lecimentos rurais, 3,64 milhões de 
propriedades ainda operam off-line.

O desenvolvimento da nova tec-
nologia promete alavancar o setor 
do agronegócio no Brasil, forne-
cendo maior conectividade para 
as fazendas e produtores. Segundo 
informações do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) o aumento no valor bruto 
da produção agropecuária brasileira 
será de 6,3%, com a ampliação de 
25% na conexão do campo.

 Diferentemente 
do que ocorreu 

com o 4G, 
o 5G vai mudar, 

de fato, a 
conectividade 

no campo’

Segundo o diretor, muitos avan-
ços não podem ser alcançados atu-
almente por conta da falta de co-
nectividade de qualidade no campo. 
Para Breno, o 5G pode possibilitar, 
por exemplo, a instalação de sen-
sores nos bebedouros dos animais 
para verifi car a qualidade da água 
e da comida no cocho. “A partir 
do avanço desta tecnologia, abre-
-se um leque de possibilidades para 
aumentar o acesso à informação, 
análises de processos e, consequen-
temente, a produtividade”.

Outro ponto importante destaca-
do por Breno no âmbito do 5G, é a 
tendência de democratização da tec-
nologia no campo, principalmente 
com a diminuição de custos para os 
produtores. “Com a abertura dessa 
possibilidade, a barreira de adoção 
de novas tecnologias é diminuída e 

Diferentemente do que ocor-
reu com o 4G, o 5G vai mudar, de 
fato, a conectividade no campo, 
ressalta Tirso Meirelles, vice-presi-
dente do sistema FAESP/SENAR-
-SP. Afi nal, parcela considerável do 
agro brasileiro está localizado em 
cidades pouco populosas e, como 
o foco do 4G era interligar pessoas, 
não houve tanta expansão em comu-
nidades pequenas.

“Uma das premissas do 5G é le-
var a tecnologia móvel para todos 
os municípios brasileiros com mais 
de 600 habitantes. Certamente, isso 
representará um avanço sem prece-
dentes para diversas comunidades 
do agronegócio, um setor essencial 
para a nossa economia, mas muitas 
vezes distante de grandes centros ur-
banos”, afi rma Meirelles.

Para Breno Cerqueira, diretor de 
Tecnologia e Inovação da Prodap, 
essa realidade pode mudar em bre-
ve. “A chegada do 5G pode ser um 
divisor de águas para o setor, prin-
cipalmente na agropecuária brasi-
leira. É preciso repensar o modo de 
fazer para alcançar cada vez mais 
melhores resultados e a tecnologia 
é a base de todo esse universo”, 
acredita Breno em entrevista ao 
Jornal do Interior.

os resultados positivos na agropecu-
ária como um todo ganham um novo 
patamar”, afi rma.

Por fi m, o diretor acredita que a 
comunicação dentro das fazendas 
também pode avançar com o 5G. 
Segundo Breno, a conectividade 
poderá aproximar o time de produ-
tores para que possam solucionar 
problemas no momento exato em 
que cada área demanda.

“Todos esses avanços irão melho-
rar a efi ciência e as margens da produ-
ção, trazendo maior competitividade 
para a agropecuária, tanto no merca-
do interno quanto externo, incluindo 
ações na área ambiental, demanda ex-
tremamente necessária”, concluiu.

Tirso Meirelles • Vice-presidente
do sistema FAESP/SENAR-SP

• MELHORIAS DE 
COMUNICAÇÃO E 

COMPETITIVIDADE •

A
D

O
B

E 
S

TO
C

K



PÁG 6 PÁG 7

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

SETEMBRO DE 2021 SETEMBRO DE 2021

• RECURSOS HÍDRICOS • • RECURSOS HÍDRICOS •

tura. A Agência Nacional de Águas 
(ANA) está encarregada da uniformi-
zação desse arcabouço e busca a cria-
ção de mecanismos mais modernos 
para evitar consequências negativas 
como o aumento desproporcional nas 
tarifas para o cidadão e impactos na 
continuidade dos serviços. 

Os contratos terão metas de in-
vestimento e resultados que pode-
rão ser reajustadas de acordo com 
os efeitos esperados – tais como, o 
consumo, crescimento da popula-
ção e disponibilidade de recursos 
hídricos. Os blocos regionais, após 
formados, poderão contar com o 
apoio técnico e fi nanceiro do gover-
no federal por meio dos bancos de 
desenvolvimento e instituições de 
fomento, como o BNDES e a Caixa 
Econômica Federal. Para ter acesso 
a esses recursos, os municípios de-
vem aderir à formação dos blocos 
regionais, do contrário, tal apoio 
será comprometido.

Desde o início da discussão da 
nova legislação, o reajuste da tari-

Novo marco regulatório    do saneamento básico
Para atingir a meta de 2033 a permanência       das cidades grandes no bloco é necessária

Visa colocar 
toda a 

população no 
mesmo patamar, 

de modo a 
corrigir estas 

desigualdades 
e tornar 

possível atingir 
a meta de 

universalização’

Temos a 
chance de 

fazer com que 
o nosso caso 

seja positivo e 
sirva de exemplo 

mundial na 
universalização 

de um serviço 
tão básico para 

a população’

No último dia 31 de agosto, 
o CLP – Centro de Lideran-
ça Pública lançou o “Guia 

do Saneamento“, uma iniciativa 
em parceria com o Trata Brasil, a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), a Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Servi-
ços Públicos de Água e Esgoto (Ab-
con), o Instituto Humanize, além de 
diversas outras instituições públicas 
e privadas que atuam na temática 
do Saneamento no Brasil.  A repro-
dução desse artigo é fruto da parce-
ria do Centro de Liderança Pública 
com o Jornal do Interior.

O lançamento foi feito em uma 
live com a participação de gestores 
municipais, estaduais e diversos 
especialistas no assunto. Durante 
o encontro, o prefeito de Maceió, 
João Henrique Caldas, expressou 
preocupação com a titularidade do 
saneamento básico e a falta de au-
toridade de municípios em blocos 
regionais que abarcam tanto cida-
des pequenas de 10 mil habitantes, 
por exemplo, como grandes capi-
tais, com milhões de habitantes. 
Na sua visão, a regionalização tira 
dos municípios mais populosos a 
capacidade de tomar decisões de 
forma autônoma sobre prioridades 
e investimentos. 

A fala do prefeito refl ete um dos 
principais desafi os na implemen-
tação do novo marco e ao mesmo 
tempo revela o paradigma que está 
no cerne de um dos grandes obje-
tivos da nova lei: o da equidade e 
do benefício social. Além disso, a 
uniformização e modernização dos 
contratos, com regras claras e bem 
amarradas em relação às alterações 
tarifárias, também são partes essen-
ciais desse debate. 

  A meta central de universaliza-
ção do saneamento até 2033, previs-
ta pela nova regulamentação, está 
amparada no conceito de equidade, 
com a regionalização e atração de 
investimentos em escala para au-
mento de efi ciência. No Brasil, as 
pequenas cidades são as que mais 
sofrem com a falta de saneamento: 
33% delas não têm esgoto tratado, 
contra 73% de cobertura nas cida-
des maiores. Porém, no geral pagam 
o mesmo valor pelos serviços ofer-
tados. Isso acontece pois os muni-
cípios menores não têm escala nem 
capacidade fi nanceira e técnica para 
prover serviços com maior qualida-
de e menor custo à população. 

Com a formação de blocos pre-
vista no novo marco, cidades peque-
nas, médias e grandes, em conjunto 
com os estados, terão acesso ao mes-
mo tipo de serviço a partir das nego-
ciações regionais. Segundo Daniel 
Antonio Narzetti, coordenador-ge-
ral de saneamento da Secretaria de 
Desenvolvimento da Infraestrutura 
do governo federal, esse princípio, 
previsto propositalmente no novo 
marco, “visa colocar toda a popula-
ção no mesmo patamar, de modo a 
corrigir estas desigualdades e tornar 
possível atingir a meta de universa-
lização”. Por outro lado, a preocu-
pação dos gestores dos municípios 
mais populosos está em ter que arcar 
com uma tarifa maior para subsidiar 
municípios menores — e em como 
explicar isso para os moradores.

Para fazer frente a esse dilema, 
será preciso que os estados entrem 
em ação e estabeleçam, em suas 
leis sobre criação das unidades re-
gionais de saneamento, regras cla-
ras para os ajustes tarifários, mas 
levando-se em consideração que a 
participação dos municípios maio-
res representará um “subsídio cru-
zado” necessário para alcançar as 
metas de universalização. Apesar 
de resistências na adesão por parte 
de alguns municípios, como Maceió 
e Porto Alegre, atualmente 14 esta-
dos já têm leis publicadas com os 
blocos regionais e 6 estão em fase 
avançada de aprovação. 

Alguns estados já avançaram com 
os leilões para concessão de serviços 
de saneamento (Alagoas, Espírito 
Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro), com um total superior a R$ 
60 bilhões arrecadados. São sinais 
de impacto positivo do novo marco. 
Consórcios regionais já são uma so-
lução antiga no mundo e no Brasil, 
que provaram a sua relevância em 
diversas áreas. Se queremos ter mais 
chances de atingir a meta de 2033, 
a permanência das cidades grandes 
nos blocos é fundamental.

Outro grande desafi o de imple-
mentação que está sendo discutido 
é a modelagem dos novos contratos 
e regras para revisão tarifária fu-

Luana Tavares
Passou os últimos 15 anos se dedicando 
ao setor de impacto social no Brasil, 
trabalhando com diversas organizações sem 
fi ns lucrativos com foco no fortalecimento 
da democracia e efi cácia do Estado. Entre 
2013 e 2020, dirigiu uma das organizações 
pioneiras e mais relevantes neste campo 
chamada CLP – Centro de Liderança 
Pública, que desde 2008 formou mais de 
8.000 líderes públicos em todo o Brasil..

Andrei Covatariu 
Pesquisador Associado Sênior do Grupo 
de Política Energética e especialista da 
Força-Tarefa sobre Digitalização em 
Energia da Comissão Econômica das 
Nações Unidas para a Europa (UNECE). É  
bacharel e mestre em Engenharia Nuclear 
(Universidade Politécnica de Bucareste) 
e mestre em Administração de Empresas 
(Academia de Estudos Econômicos de 
Bucareste). Ele está atualmente fi nalizando 
um mestrado em Políticas Públicas 
(MPP) na Blavatnik School of 
Government, University.

• GUIA DO SANEAMENTO • • BLOCOS REGIONAIS •

• CONTRATO E REVISÃO 
TARIFARIA •

• NÃO HÁ BALA DE PRATA •

partir dos avanços na modelagem 
dos contratos, defi nição das regras 
de investimento e, especialmente, a 
efi ciência das empresas provedoras. 

Levando em consideração o mo-
mento do Brasil em relação à imple-
mentação do novo modelo regulató-
rio e alguns casos internacionais, 
fi ca claro que não há bala de prata 
para o sucesso no processo de en-
trada do setor privado na área de sa-
neamento. Para evitar o fracasso, o 
processo precisa ser bem prepara-
do, comunicado de forma transpa-
rente a todos os atores envolvidos 
e executado de forma meticulosa 
- considerando as amarrações re-
gulatórias e também o impacto fi -
nanceiro para a população. 

Temos a chance de fazer com 
que o nosso caso seja positivo e sir-
va de exemplo mundial na univer-
salização de um serviço tão básico 
para a população. Para isso será 
necessária a colaboração de toda a 

sociedade, em especial dos nossos 
governantes, responsáveis por dar 
amparo aos mecanismos que per-
mitam a entrada de capital privado 
com segurança jurídica e assegurem 
a qualidade na prestação dos servi-
ços. Um desvio dessa receita pode 
transformar uma iniciativa de me-
lhoria da efi ciência em uma fonte de 
confl itos sociais e econômicos.

fa de água e esgoto foi motivo de 
muita desconfi ança por aqueles 
que não defendem a entrada do se-
tor privado no setor do saneamento 
ou que entendem que pelo alto in-
vestimento necessário a conta, com 
o tempo, sobrará para a população. 
A verdade é que somente saberemos 
com certeza os impactos na tarifa a 
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Sebastião Misiara• Presidente do conselho gestor da UVESP na posse do Parlamento

Bruno Camargo • Presidente eleito, 
vereador de Lorena

governo estadual, serão formados 
33 parlamentos regionais. A repre-
sentação legislativa terá assento no 
Conselho de Desenvolvimento es-
tadual, junto ao Poder Executivo e 
sociedade civil.

Do total de 417 vereadores, par-
ticiparam da reunião representantes 
de 30 cidades. Da Câmara de São 
José dos Campos, compôs a mesa 
diretora da reunião o vereador Juve-
nil Silvério (PSDB) representando a 
sub-região de São José dos Campos, 
ao lado do presidente do conselho 
gestor da UVESP, Sebastião Misia-
ra, da presidente executiva Silvia 
Melo, do subsecretário de assuntos 
metropolitanos da Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Regional 
Bernardo Ortiz Júnior e o deputado 
federal Eduardo Cury (PSDB).

O presidente da Câmara joseense, 
Robertinho da Padaria (Cidadania) 

Cinco regiões unidos formam o maior Parlamento Regional do Estado

Com a regionalização, Uvesp dá posse 
a um novo parlamento regional 

ARegionalização do Estado, 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, ganha 

força com a participação do legisla-
tivo municipal.                                   

No último dia 10 de setembro, a 
Câmara de São José dos Campos re-
cebeu mais de 100 vereadores, recep-
cionados pelo vereador Juvenil Silvé-
rio, representando Vale do Paraíba, 
Litoral Norte, Serra da Mantiqueira 
e Vale Histórico, totalizando 39 mu-
nicípios, agrupados em cinco sub-re-
giões com 2,5 milhões de habitantes.

A iniciativa da União dos Vereado-
res do Estado de São Paulo (UVESP) 
tem o objetivo de promover a integra-
ção das cidades, visando o desenvol-
vimento da região, e tratar as ques-
tões comuns ao conjunto respeitando 
as peculiaridades de cada município.
No novo modelo de regionalização 
em processo de implementação pelo 

• OUTRAS SUB REGIÕES  •

para o biênio 2021-2023. Também 
estavam presentes os vereadores 
Marcelo Garcia (PTB), Renato San-
tiago (PSDB), Roberto Chagas (PL) 
e Thomaz Henrique (Novo).

A mesa diretora eleita tomou pos-
se imediatamente e é composta por: 
presidente Bruno Camargo (Demo-
cratas), de Lorena; 1º vice-presi-
dente Boanerge dos Santos (PTB) 
2º vice-presidente Jorge Ribeiro da 
Silva Filho (PV), de Ubatuba; 3º 
vice-presidente Juvenil de Almeida 
Silvério (PSDB), de São José dos 
Campos; 4ª vice-presidente Daniele 
Karine Dias de Oliveira (PSC), de 
Guaratinguetá; secretária geral Eri-
ka Affonso (PSDB), de Bananal; 1ª 
secretária Elaine Cristina Fernan-
des Nogueira (PTB), de Cunha; 2ª 
secretária Neusa Liane Grillo Me-
negon (PTB), de Silveiras.

O Parlamento terá como sede a 
cidazde de Taubaté. A diretoria se 
reúne para a formação de 14 comis-
sões, extraído das cinco sub-regiões 
de São José dos Campo: Caçapava, 
Igaratá, Jacarei, Jambeiro, Monteiro 
Lobato, Paraibuna, Santa Branca.

• Sub-região de Taubaté: Campos 
do Jordão, Lagoinha, Natividade da 
Serra,  Pindamonhangaba, Redenção 
da Serra, Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São Luiz  do 
Paraitinga, Taubaté, Tremembé.

• Sub-região de Guaratinguetá: Apa-
recida, Canas, Cunha, Guaratingue-
tá, Lorena, Piquete, Potim, Roseira.

• Sub-região de Cruzeiro: Arapeí, 
Areias, Bananal, Cachoeira Paulis-
ta, Cruzeiro, Lavrinhas,  Queluz, 
São José do Barreiro, Silveiras.

• Sub-região de Caraguatatuba: 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Se-
bastião, Ubatuba.

O presidente Sebastião Misiara 
destacou a importância dos parla-
mentos:”Essa é uma oportunidade 
única do legislativo mostrar sua 
força e união, como representante 
dos munícipes”.

 A posse dos Parlamentos do Es-
tado está sendo organizada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Regio-
nal em parceria com a Uvesp.
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 No novo 
modelo de 

regionalização 
em processo de 
implementação 

pelo governo 
estadual, serão 

formados 33 
parlamentos 

regionais’

e a vereadora Dulce Rita (PSDB), 
mais votada na região, conduziram 
os trabalhos de aprovação do pro-
tocolo estatutário e eleição da mesa 
diretora do Parlamento Regional 

Amilton Augusto
Advogado especialista em Direito Eleitoral 
e Administrativo. Vice-Presidente da 
Comissão de Relacionamento com o Poder 
Legislativo da OAB/SP. Membro julgador 
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/
RJ. Membro fundador da ABRADEP - 
Academia Brasileira de Direito Eleitoral 
e Político (2015). Membro do Conselho 
Consultivo das Escolas SESI e SENAI 
(CIESP/FIESP). Conselheiro da Associação 
dos Municípios do Estado de São Paulo – 
AMESP. Coautor da obra coletiva Direito 
Eleitoral: Temas relevantes - org. Luiz Fux 
e outros (Juruá,2018).  Autor da obra Guia 
Simplifi cado Eleições 2020 (CD.G, 2020). 
Coautor da obra Dicionário Simplifi cado 
de Direito Municipal e Eleitoral (Impetus, 
2020).  Palestrante e consultor. E-mail: 
contato@amiltonaugusto.adv.br.

Fakenews serão vetadas e seus autores processados

Reforma política e novo código eleitoral:
o que esperar das eleições de 2022?!

Em meio a bastante polêmica 
e com cerca de 890 artigos, o 
texto do Novo Código Elei-

toral, votado separado da Reforma 
Política, foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados e aguarda votação 
do Senado, traz reformulação ampla 
em toda a legislação partidária e elei-
toral, entre elas, a fl exibilização do 
uso da verba do fundo partidário, a 
redução da divulgação de pesquisas 
eleitorais, bem como a censura à re-
alização de pesquisas na véspera do 
pleito, ainda, a obrigação dos institu-
tos de pesquisas de informar o per-
centual de acerto das pesquisas rea-
lizadas nas últimas cinco eleições, o 
que é visto por alguns como cerce-
amento de informações e podendo 
estimular a circulação de números 
falsos e que confundirão os eleitores.

Um dos principais pontos polêmi-
cos refere-se ao fundo partidário e a 
lista de despesas que poderão ser pa-
gas com recursos públicos deste fun-
do, como em propagandas políticas, 
transporte aéreos e compra de bens 
móveis e imóveis, além da possibi-
lidade da verba poder ser usada em 
“outros gastos de interesse partidá-
rio, conforme deliberação do partido 
político”, ou seja, a norma deixa a 
defi nição a cargo do próprio parti-
do, o que por si só poderá gerar um 
descontrole do tipo de gasto realiza-
do com recurso público, incluindo o 
que não guarde relação direta com o 
processo eleitoral e a eleição.

Ainda dentro das questões fi -
nanceiras, quanto à administração 
partidária e de campanha, o projeto 
prevê a possibilidade dos partidos 
políticos contratarem, com recur-
sos do fundo partidário, empresas 
privadas para auditar a prestação 
de contas, terceirizando, assim, de 
certa forma, o trabalho hoje reali-
zado pela Justiça Eleitoral, além de 
ressuscitar a propaganda partidária 
gratuita obrigatória nas emissoras de 
rádio e televisão, que foi extinta pela 
reforma de 2017. Além desse ponto, 
a proposta multa apenas propaganda 
eleitoral negativa irregular que con-
tiver “acusações inverídicas graves 
e com emprego de gastos diretos em 
sua produção ou veiculação”.

No que tange à Lei da Ficha Lim-
pa, o projeto altera o período de ine-
legibilidade defi nido nesta, ou seja, 
o prazo continua sendo de oito anos 
de incidência da inelegibilidade, mas 
o termo inicial (início da contagem) 

A proposta 
multa apenas 

propaganda 
eleitoral negativa 

irregular que 
contiver “acusações 

inverídicas graves 
e com emprego de 
gastos diretos em 

sua produção 
ou veiculação’

Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/02/lira-diz-que-projeto-do-novo-codigo-eleitoral-deve-comecar-
-a-ser-votado-na-proxima-quarta-feira.ghtml

será contado a partir da condenação, 
e não mais após o cumprimento da 
pena, corrigindo, nesse ponto especí-
fi co, o equívoco da LC 135/10, que 
nos casos de condenação por crimes 
(alínea “e”) gera grande distorção e 
desproporcionalidade, ampliando o 
prazo de restrição para além dos 30 
anos. Inclusive, sobre esse ponto já 
há uma ADI em processamento no 
Supremo Tribunal Federal.

As fake news não passaram em 
branco nesse projeto, que traz a puni-
ção para quem divulgar ou compar-
tilhar fatos “que sabe ou gravemente 
descontextualizados” com o objetivo 
de infl uenciar o eleitor, com previsão 
de pena de um a quatro anos e mul-
ta, pena que poderá ser aumentada se 
o crime for cometido, por exemplo, 
por meio da internet ou se for trans-
mitido em tempo real, além do uso 
de disparo de mensagens em massa, 
ou, ainda, se praticada para atingir a 
integridade das eleições com vias a 
“promover a desordem ou estimular 

a recusa social dos resultados eleito-
rais”. Esse trecho, que destinatário 
certo, possivelmente e lamentavel-
mente, será vetado pelo Presidente 
da República, seguindo o que fez no 
texto da revogação da Lei de Segu-
rança Nacional.

As mudanças incidem ainda so-
bre as candidaturas coletivas, que 
virou moda nas campanhas eleitorais 
e, agora, pelo texto do Novo Códi-
go Eleitora, passa, em tese, a serem 
reconhecidas, conceituado como “a 
exteriorização de uma estratégia vol-
tada a facilitar o acesso dos partidos 
políticos aos cargos proporcionais 
em disputa”, ou seja, em verdade o 
que o projeto faz é, tão somente, re-
conhecer a existência, não se preocu-
pando em regulamentar as questões 
correlatas, em especial os demais 
artigos da legislação que tratam de 
ilícitos na propaganda e, inclusive, 
mantendo o registro de candidatura 
de um único candidato. Em regra, 
continua tudo como antes.

Dois pontos bem lamentáveis do 
projeto é, em primeiro, o que retira 
direitos conquistados em anos de 
muita luta e evolução democráti-
ca, vez que anistia partidos que não 
cumpriram a cota de sexo e de raça 
em eleições antes da promulgação 
da lei, ou seja, pela regra “não serão 
aplicadas sanções de qualquer natu-
reza, inclusive devolução de valores, 
multa ou suspensão do fundo parti-
dário” aos partidos que não destina-
rem os valores mínimos dos fundos 
eleitorais e partidários a mulheres e 
negros, o que certamente, em caso de 
aprovação, extinguirá todas as ações 
em tramitação que visem reparação 
nesse sentido e, em segundo, o que 
autoriza campanha eleitoral dentro 

de templos religiosos, situação que 
irá gerar grande distorção no proces-
so eleitoral. Evidente retrocesso!

Esses são alguns dos pontos que 
trarão mudanças no processo eleito-
ral próximo, o que, nessa pequena 
explanação, demonstra mais uma 
vez a necessidade de atenção plena e 
participação efetiva de toda a socie-
dade, vez que tais mudanças impac-
tarão, por certo, não só no processo 
eleitoral, como também em suas 
vidas e, como última fronteira, na 
Democracia brasileira, por se tratar 
de evidentes alterações que repre-
sentam, não os anseios do povo, mas 
sim a defesa dos interesses da pró-
pria classe política.
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Na primeira quinzena de se-
tembro, o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pau-

lo (TCESP) realizou, junto com o 
Sebrae, um encontro virtual com o 
objetivo de orientar sobre as princi-
pais mudanças previstas pela nova 
Lei de Licitações.

Com palestra do Chefe-Técnico 
da Fiscalização do TCE, Robson 
Luís Correia, o evento abordou te-
mas como vigência, regulação e 
normativos, âmbito de aplicações, 
princípios e defi nições da Lei Fede-
ral 14.133/21. Editada em abril de 
2021, a legislação trata da regulação 
das contratações e licitações na Ad-
ministração Pública. 

A lei traz diversas práticas adqui-
ridas com a regulamentação ante-
rior, assim como as leis do Pregão, 
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A nova lei • Extingue as modalidades de tomada de preços e convite, já pouco utilizadas na prática desde o advento do pregão

do RDC e das Estatais. Segundo 
Correia, isso ocorre não só no nor-
mativo legal, como também com 
base na vasta jurisprudência das 
Cortes de Conta e nos diversos nor-
mativos federais.

Durante os dois anos consequen-
tes à sua vigência, as leis poderão co-
existir. Ou seja, neste prazo, as admi-
nistrações poderão optar por licitar 
ou contratar diretamente de acordo 
com a lei atual ou as anteriores.

Em sua fala, o Chefe-Técnico 
destacou também os principais pon-
tos que necessitam de regulamenta-
ção, tais como a pesquisa de preços 
e serviços, o estudo técnico prelimi-
nar (ETP), a dispensa eletrônica, o 
leilão e a atuação do agente de con-
tratação, entre outros. 

Focando principalmente em uma 
mudança conceitual, a Lei de Licita-
ções traz uma linha de desburocrati-
zação e de celeridade de processos, 
apresentando signifi cativas mudan-
ças na etapa de gestão e fi scalização 
de contratos.

Entre as mudanças, destaca-se 
também a extinção do modelo de 
licitações por tomada de preços e 
convite na contratação.

“Na lei 8666/93, o que defi nia 
as modalidades eram dois fatores: 
o valor e o objeto. Por isso, havia 
defi nições de modalidade; e a gen-
te vê que na 14.133/21, isso já não 
existe. O que defi ne a modalidade é 
simplesmente o objeto. Não depen-
dendo do objeto, é concorrência, ou 

Robson Luís Correia • O Chefe-Técnico 
da Fiscalização do TCESP apresentou as 
principais mudanças e conceitos da Lei 
de Licitações durante evento online para 
agentes públicos 

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Com foco na governança,    nova Lei de Licitações
prevê celeridade nos processos    da Administração Pública

Durante o 1º Encontro Sebrae-SP e TCESP, foram apresentadas as         principais mudanças da nova lei, assim como sua vigência e aplicação

• O QUE MUDA •

• OS BENEFÍCIOS 
DA NOVA LEI •

A nova Lei de 
Licitações é 

uma caixinha de 
LEGO com várias 

peças; há quem 
vá montar coisas 

maravilhosas 
com elas, e 

outros farão 
coisas muito 

toscas. Que 
estejamos no 

primeiro grupo!’

é pregão, ou é concurso, ou é leilão. 
E com isso então, como já não tem 
mais essa defi nição de modalidade 
por valor, acabou sendo extinta a 
tomada de preço e também o convi-
te”, explica Correia.

Além disso, as licitações poderão 
ocorrer por pregão, concurso, leilão, 
concorrência e diálogo competitivo 
– modalidade nova onde empresas e 
administração pública elaboram em 
conjunto o objeto do contrato.

Outro ponto importante é que a 
nova lei também traz um viés de 
profi ssionalização por meio de capa-
citação dos agentes de contratação. 
Isso demonstra uma preocupação em 
elevar o nível dos servidores envol-
vidos no processo licitatório, princi-
palmente com exigências de critérios 
de competência e gestão. Agora, tam-
bém, o agente de contratação deve 
ser um servidor efetivo, que integre o 
quadro permanente da gestão.

Destaca-se ainda uma necessida-
de de maior planejamento, já que o 
plano de contratações anual tem que 
estar alinhado com o planejamento 
estratégico e esse, por sua vez, está 
alinhado com o plano de Governo. 

“É tentar traçar para o ano se-
guinte todas as aquisições ordiná-
rias ou previsíveis, aquelas que 
todo ano ocorrem e que a gente não 
vê mais margem para que isso não 
faça parte de um documento. Fica 
difícil imaginar a elaboração da lei 
orçamentária anual - a LOA - sem 
que haja uma previsão daquilo que 
vai se adquirir”, acrescenta o Che-
fe-Técnico.

E, por fi m, pode-se ressaltar uma 
importante mudança referente à vi-
gência. Se anteriormente, por regra, 
os contratos duravam até 12 meses, 
salvo exceções, agora a Administra-
ção Pública pode fi rmar contratos 
com vigência inicial de até 5 anos 
para os casos de serviços e forne-
cimentos contínuos que podem ser 
prorrogados por até 10 anos. 

Para Robson Luís Correia, a in-
clusão de instrumentos de governan-
ça pode benefi ciar o processo para 
os municípios de diversas formas. 
“Primeiro o planejamento como fer-
ramenta de governança vai permitir, 
por exemplo, ao administrador pú-
blico elaborar um orçamento mais 
próximo da sua realidade e com 
isso vai evitar que ele faça aqueles 
remanejamentos orçamentários ex-

 Outro ponto 
importante é que 

a nova lei também 
traz um viés de 

profissionalização 
por meio de 
capacitação 

dos agentes de 
contratação’

cessivos, que por diversas vezes são 
criticados por essa Corte de Contas 
na análise das contas anuais. Tam-
bém vai poder gerar economia de 
escala e aí não só pela aquisição de 
um simples produto, mas também 
economia de escala pelos produtos 
da mesma natureza, porque você 
gera também uma economia logísti-
ca, uma economia processual”.

Parafraseando o professor Mar-
cos Nóbrega, Correia fi naliza dizen-
do que: “a nova Lei de Licitações é 
uma caixinha de LEGO com várias 
peças; há quem vá montar coisas 
maravilhosas com elas, e outros fa-
rão coisas muito toscas. Que esteja-
mos no primeiro grupo!”.
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• TURISMO •

Áreas especiais terão apoio para expandir infraestrutura e desenvolvimento a partir do turismo 

Distritos Turísticos são aposta do 
governo de SP para desenvolver destinos 

Pouco tempo depois de decre-
tar o primeiro distrito turísti-
co do estado, em Olímpia, um 

marco para o desenvolvimento turís-
tico da região, o governo de São Pau-
lo já se prepara para o segundo, que 
inclui parte dos municípios de Itupe-
va, Louveira, Jundiaí e Vinhedo e terá 
como foco a expansão de parques te-
máticos, além de centros de compra, 
lazer e entretenimento.  Trata-se do 
distrito turístico de Serra Azul, nas 
imediações da capital paulista.

Ao se tornar um distrito, o muni-
cípio tem a vantagem de investir ain-
da mais em ações que impulsionem 
o fl uxo do turismo, gerem emprego 

 O governo de SP 
assumiu como 

política pública o 
desafio de apostar 

no desenvolvimento 
turístico como 

motor da economia’

KE
N

 C
H

U
 -

 E
X

P
R

E
S

S
Ã

O
 S

T
U

D
IO

Olímpia/SP • Clube Thermas dos Laranjais

Serra Azul/SP • Distrito turístico

O que são: Trata-se de uma nova 
modalidade de pensar e gerir o de-
senvolvimento turístico a partir de 
toda uma região, que pode ser um 
bairro ou um conjunto de municí-
pios. São arranjos maiores que uma 
integração de roteiros ou rotas. 

Atrativos: os distritos têm de 
ter relevância paisagística, natu-

• RAIO-X DOS DISTRITOS TURÍSTICOS •

ral ou cênica; relevância históri-
ca, arquitetônica, étnica ou cul-
tural, existência de complexos de 
lazer, parques temáticos ou pre-
sença de orla marítima. 

Fundamento legal: Os distritos 
turísticos foram criados e regula-
mentados por meio da Lei Esta-
dual 17.374/21. 

e renda, estimulando o desenvolvi-
mento de parques temáticos, da gas-
tronomia, do transporte e de estrutu-
ras de lazer. Como estância turística, 
Olímpia e suas águas termais devem 
duplicar o volume de turistas que 
recebem por ano, chegando a seis 
milhões. O mesmo deve acontecer 
com Serra Azul, com a vantagem de 
ser vizinha do maior polo emissor 
de turistas do país.

Para se tornar um distrito, é ne-
cessário comprovar fl uxo turístico e 
potencial de expansão, atestar atri-
butos naturais, relevância histórica, 
presença de complexos de lazer, de 
parques temáticos ou orlas marí-

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

timas. “O governo de SP assumiu 
como política pública o desafi o de 
apostar no desenvolvimento turísti-
co como motor da economia”, afi r-
ma o secretário de Turismo e Via-
gens, Vinicius Lummertz

Em outras palavras, os distritos 
serão áreas de fomento ao setor, com 
alto impacto na oferta de empregos 
e no fl uxo de turistas, a exemplo do 
que se tornou Cancun e Orlando. “É 

uma grande conquista avançar com 
uma legislação que vai benefi ciar o 
turismo em todo o estado”, afi rmou. 
Ao se tornarem distritos turísticos, 
os municípios terão condições es-
peciais para atrair investimentos 
privados âncora, fomentar o empre-
endedorismo e potencializar a voca-
ção turística da região.

Olímpia, por exemplo, já deu os 
primeiros passos para coordenar es-
trategicamente seu desenvolvimento 
pelo turismo, abrindo novas oportuni-
dades para fi nanciamentos e amplian-
do o parque hoteleiro. Serra Azul 
segue no mesmo caminho, mobili-
zando os quatro municípios para se-
guir com o pleito e confi gurar-se como 
distrito turístico ainda este ano. 

Bem-Estar

Turistas que desejam paz, tranquilidade, 
saúde física, mental, emocional e espiritual, 

encontram tudo isso e muito mais em nossas 
estâncias paulistas.
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• SAÚDE •

As difi culdades encontradas para 
o desenvolvimento da gestão da
saúde, no entanto, não são exclusi-
vamente causadas por este tipo de
problema. Outros agentes exercem 
papel tão prejudicial quanto, como é
o caso da falta de controle e des-
perdício de recursos, bem como a
organização do trabalho ainda de for-
ma manual, uma vez que as pessoas
gastam em média 61% do tempo de 
trabalho apenas organizando as in-
formações desconectadas e, a partir 
daí, sim, iniciar o que pretendem.

Com relação ao desperdício, de 
acordo com estimativa da presidente da
Federação Nacional de Saúde Suple-
mentar (FenaSaúde), Solange Beatriz,
cerca de 30% dos gastos em saú-
de privada, no Brasil, é considerado
desperdício. Assim como as fraudes, 
este número elevado vem, muitas ve-
zes, da falta de controle de processos 
decorrente da escassez de um sistema 
especializado dentro das instituições.

30% dos gastos com saude são considerados desperdicios
Impactos da tecnologia na gestão da saúde

Osegmento da saúde nos ofe-
rece um perfeito exemplo do 
poder transformacional exer-

cido pela tecnologia da informação, 
afi nal de contas, em poucos anos, a
medicina evoluiu em grande esca-
la no que se refere ao atendimento e 
às práticas médicas. No entanto, foi
exatamente essa propensão para 
inovações voltadas ao paciente que
limitou outras soluções, especial-
mente ligadas ao gerenciamento
hospitalar e à gestão da saúde [1] 
como um todo.

De um modo geral, há uma gran-
de preocupação em investir em novas
terapias e equipamentos que auxi-
liem no cuidado ao paciente, mas no
que diz respeito à gestão da saúde, 
ainda há escassez de investimentos
no Brasil. Como qualquer barrei-
ra, este défi cit desencadeia diversos
entraves para o setor. Ou seja, 
além de difi cultar a vida dos
profi ssionais que atuam na gestão 
das instituições de saúde, que ou
precisam realizar grande parte do 
trabalho manualmente ou adaptar
sistemas desenvolvidos para ou-
tras indústrias, também resulta em
inefi ciência e desperdício, que pre-
judicam não apenas o paciente, mas
todo o ecossistema.

Áreas importantes da retaguarda 
dessas instituições, como compras e
suprimentos, por exemplo, estão 
desassistidas no país em termos de
tecnologia, o que acaba intensifi -
cando a possibilidade de fraudes,
entre outros problemas. Estima-se 
que os prejuízos com fraudes em
compras na área de saúde sejam su-
periores a R$ 14 bilhões ao ano, de
acordo com levantamento [2] reali-
zado pelo Instituto Ética Saúde.

Em um contexto geral, os princi-
pais sistemas do mercado de saúde
tendem a ser de 3 a 5 vezes mais 
caros do que sistemas generalistas
voltados para as PMEs do Brasil, o 
que os torna acessíveis a menos de
10% dos pontos de atendimento de 
saúde do país. Com uma penetração tão
baixa de sistemas capazes de proces-
sar dados de maneira precisa e com
baixa especialização de informações, 
não se pode ter clareza dos dados
deste mercado e nem de onde es-
tão as inefi ciências em áreas im-
portantes, como a cadeia de supri-
mentos e a densidade de recursos.
Trata-se de um ciclo vicioso que só 
pode ser quebrado com a adoção de
mais tecnologia.

 E não estamos falando de um 
segmento menor. Estima-se que o 
mercado de pequenas e médias ins-
tituições de saúde no país seja repre-
sentado por milhares de laboratórios, 
empresas de home care e pequenos 
hospitais. O estado de São Paulo, por 
exemplo, com seus 46,6 milhões de 
habitantes, representa aproximada-
mente 22% da população total do 
Brasil, e é o maior mercado de saú-
de do país. De acordo com dados do 
Ministério da Saúde [3], São Paulo 
possui quase 77 mil estabelecimen-
tos de saúde, o que signifi ca 21,8% 
de todo o território nacional.

A democratização da tecnolo-
gia começa com esta mudança de 
paradigma. É preciso que a gestão 
da saúde seja repensada, para que 
a realidade única deste setor possa 

 Estima-se que 
o mercado 

de pequenas 
e médias 

instituições de 
saúde no país 

seja representado 
por milhares 

de laboratórios, 
empresas de 

home care 
e pequenos 

hospitais’

André Iaconelli 
Cofundador da Zaga [5], Healthtech que 
otimiza processos de gestão de compras 
e suprimentos na área da saúde

ser refl etida em processos e siste-
mas aderentes à necessidade das 
instituições de todos os portes e ta-
manhos, assim como dos pacientes, 
por meio de tecnologias acessíveis
e mais próximas das pessoas.

Para exemplifi car a importância 
deste processo de digitalização, cito
dois exemplos. Preservando os no-
mes das instituições por sigilo. No
interior do estado de São Paulo, 
uma Santa Casa modernizou seu
departamento de compras com o 
objetivo de agilizar os processos e
garantir maior praticidade na ges-
tão, além de possibilitar maior
visibilidade dos produtos em es-
toque. Como resultado, conseguiu
reduzir em 98% o envio de e-mails 
para os fornecedores e houve um
aumento de 50% em efi ciência no 
processo de compras, desde a cotação
até o fechamento do pedido. Já uma 
rede de laboratórios de São Paulo
possuía um processo de gerenciamen-
to de estoque antigo, realizado por
meio de planilhas, gerando atrasos 
na atualização das informações e
aumentando a chance de erros. Com 
uma solução que otimiza processos de
gestão de estoque [4] e compras, a 
instituição ganhou uma visão em
tempo real, o que facilitou a comuni-
cação entre os departamentos.

Estes resultados nos fazem re-
fl etir sobre a importância de se
garantir o controle de todo o pro-
cesso, a partir da tecnologia e de
melhores práticas de gestão, pos-
sibilitando que todos os agentes da
cadeia de valor consigam eliminar, 
de uma vez por todas, trabalhos
manuais desestruturados e opacos 
que interferem negativamente no
processo de gestão da saúde.

• PRINCIPAIS OBSTÁCULOS 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DA 
GESTÃO DA SAÚDE •
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• TRANSPARÊNCIA • • TRANSPARÊNCIA •

Lei Geral de Proteção de    Dados: Ministério da Justiça
lança guia para tirar    dúvidas do consumidor

Vigente há um ano, a LGPD estabelece regras de coleta e tratamento         de informações de pessoas, empresas e instituições públicas

OMinistério da Justiça e Se-
gurança Pública, em parce-
ria com a Autoridade Nacio-

nal de Proteção de Dados (ANPD), 
lançou, no começo de setembro, o 
guia “Como proteger seus dados 
pessoais”. A cartilha organiza in-
formações e dicas acerca da Lei 
Geral de Proteção de Dados de for-
ma simplifi cada e de fácil compre-
ensão do consumidor.

Esclarecedor, o material aborda 
as principais dúvidas sobre a nova 
lei, que entrou em vigor em setem-
bro de 2020, e regulamenta o uso, a 
proteção e a transferência de dados 
pessoais no Brasil.

Além disso, o guia também visa 
divulgar a plataforma do Gover-
no Federal, o Consumidor.gov.br, 
como uma forma alternativa de re-
solução de confl itos nas relações de 
consumo, envolvendo compartilha-
mento indevido de dados.

• O QUE SÃO DADOS 
PESSOAIS? •

• O QUE É A LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS? •

• QUAIS SÃO OS RISCOS 
QUANDO HÁ UM 

TRATAMENTO ILÍCITO 
DE DADOS? •

• COMO PROCEDER 
EM CASO DE VIOLAÇÃO 

DE DADOS? •

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

A seguir, selecionamos algumas 
das questões tratados no conteúdo 
que podem auxiliar tanto consumi-
dores, quanto empresas, a assimilar 
a legislação, que é considerada um 
marco importante na história do 
país. Confi ra:

Segundo o material, os dados 
pessoais são a representação do ci-
dadão na sociedade e, portanto, de-
vem ser utilizados de forma segura.

Além disso, a LGPD defi ne 
como dado qualquer informação re-
lacionada a pessoa natural identifi -
cada ou identifi cável.

Ou seja, tudo aquilo que permita 
sua defi nição pessoal: nome e sobre-
nome, endereço, email, gênero, data 
de nascimento, documentos cadastrais 
como RG e CPF, número de telefone 
pessoal e geolocalização de celular. 

Estabelecendo importantes di-
retrizes para a proteção de dados 
pessoais dos brasileiros, a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (Lei 

A LGPD 
define 

como dado 
qualquer 

informação 
relacionada a 

pessoa natural 
identificada ou 

identificável’

Limitar a 
divulgação dos 
dados pessoais 

na internet 
aos casos 

estritamente 
necessários 

também é um 
critério a ser 
considerado’

n. 13.709/2018) tem como objetivo 
garantir os direitos de liberdade, de 
privacidade e o livre desenvolvi-
mento da personalidade. 

Da mesma forma, a LGPD con-
cretiza direitos previstos na Cons-
tituição Federal de 1988 e comple-
menta a proteção conferida pelo 
Código de Defesa do Consumidor e 
pelo Marco Civil da Internet.

A legislação, que foi inspirada 
na GDPR (General Data Protection 
Regulation), da União Europeia, 
tem grande relevância tanto para o 
cidadão, quanto para a economia, já 
que, além de dar poder ao cidadão 
para controlar os seus dados, incen-
tiva a criação de novas tecnologias 
em setores estratégicos pelas em-
presas de pequeno porte, como as 
microempresas e startups, que pos-
suem regime diferenciado pela lei.

Com a LGPD, o brasileiro passa 
a contar também com a Autorida-

de Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) para regular a coleta, o uso, 
o processamento e o compartilha-
mento de dados no país. 

Atualmente, milhares de empre-
sas brasileiras coletam, armazenam 
e processam dados pessoais de mi-
lhões de usuários, tanto no mundo 
virtual, quanto no “real”.

E, tendo em vista que o tráfego 
crescente nas redes amplia os ris-
cos de ataques e vazamentos de da-
dos que podem afetar praticamente 
toda a iniciativa pública e priva-
da no país, o tratamento ilícito de 
dados pode trazer diversos riscos 
como: prejuízos econômicos, vio-
lação de intimidade, fraudes, dis-
criminação, restrição de acesso a 
bens e serviços e monitoramento 
de seu comportamento e restrição 
a liberdades fundamentais.

Além de contar com o respaldo 
da LGPD, que passou a auxiliar os 
brasileiros no maior controle e pro-
teção de seus dados pessoais, exis-
tem alguns cuidados que podem ser 
tomados por qualquer cidadão para 
defender seus direitos no dia a dia.

Principalmente no ambiente vir-
tual, é importante adotar medidas 
como a ativação da criptografi a em 
mídias externas, criar senhas fortes, 
habilitar a verifi cação de senhas em 
duas etapas, não fazer a instalação 
de aplicativos de fontes não ofi ciais, 
manter o sistema operacional atua-

lizado e, principalmente, desconfi ar 
sempre de links recebidos por apli-
cativos de mensagens ou email.

Limitar a divulgação dos dados 
pessoais na internet aos casos estri-
tamente necessários também é um 
critério a ser considerado, afi nal, 
existem aplicativos e extensões, 
principalmente nas redes sociais, 
que exigem cadastros indiscrimina-
dos como forma de acesso, e podem 
levar, indiretamente, a um vaza-
mento de informações.

Em caso de violação de dados, o 
primeiro passo a ser tomado é a reu-
nião de evidências, como e-mails, 
prints de aplicativos de mensagens 
e notícias sobre o incidente, por 

exemplo. Depois disso, caso o pro-
blema esteja relacionado ao consu-
mo, é possível registrar uma recla-
mação perante o Consumidor.gov.
br e/ou às autoridades de proteção 
e defesa do consumidor, como Pro-
cons, Defensorias Públicas, Minis-
térios Públicos, etc.

Outra opção é procurar direta-
mente a empresa responsável pela 
violação, informando o ocorrido 
e apresentando todas as provas. 
E, em última instância, recorrer à 
ANPD, onde será feita a instau-
ração de processo administrativo 
contra a organização. 

O material completo pode ser en-
contrado no site: gov.br/mj

• COMO PROTEGER 
SEUS DADOS PESSOAIS? •

Guia Como proteger seus dados pessoais • Lançado pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, apresenta os principais conceitos da LGPD de forma simplifi cada 
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Neste momento de retoma-
da das atividades turísticas 
proporcionado pelo avanço 

da vacinação e a adoção dos proto-
colos de prevenção, a Associação 
das Prefeituras das Cidades Estân-
cia do Estado de São Paulo – APRE-
CESP mantêm o compromisso com 
a qualifi cação continuada com a 
realização de três cursos do Senac 
voltados à capacitação turística em 
áreas previamente escolhidas pelos 
próprios de gestores públicos e pri-
vados das prefeituras estância. Os 

Cursos do Senac para retomada do turismo 

cursos, que estão sendo feitos por 
etapas, são gratuitos para determi-
nado número de representantes das 
estâncias (membros da secretaria ou 
diretoria de turismo e do Conselho 
Municipal de Turismo).  

O primeiro curso, Design de 
Experiências Turísticas, que está 
sendo ministrado pela Profª. Me. 
Valéria Andrade de Thomaz, do-
cente do Senac Jundiaí, começou 
em julho e vai até setembro. O 
curso tem uma carga horária de 56 
horas, divididos em 19 encontros 
(virtuais) que são realizados duas 
vezes por semana, com duração de 
três horas. Este grupo é formado 
por 22 representantes de oito pre-
feituras - Bragança Paulista, Cam-
pos do Jordão, São Vicente, Santa 
Rita do Passa Quatro, Cananéia, 
Ibitinga, São Pedro e Brotas. 

“Estamos propondo aos alunos 
um olhar criativo para sua cidade, 
de acordo com as novas tendên-
cias de consumo e comportamento 
do turista. Ao fi nal, cada partici-
pante vai apresentar uma experi-
ência turística inédita, genuína e 

que incentive a economia criativa 
local”, afi rma Valéria.

Já o curso de Planejamento de 
Marketing Turí stico, ministrado 
Prof. Ana Raquel de A. Dias do Se-
nac Bertioga, começou em agosto e 
vai até novembro. Ao total são 90 
horas de curso, divididas em 30 en-
contros (virtuais), na mesma perio-
dicidade do curso anterior. São 24 
alunos que representam seis estân-
cias - Iguape, Ilha Comprida, Itu, 
Socorro, Ribeirão Pires e Piraju. 

“O desafi o é que os participantes 
identifi quem a identidade e a voca-
ção da sua cidade para que possa-
mos elaborar um plano de marke-
ting para cada uma das estâncias 
participantes”, destaca Ana Raquel. 

Em outubro começa o curso de 
Elaboraç ã o de Roteiros Turí sticos 
que vai até novembro. Serão ao 
todo 8 encontros, dois por semana 
por três horas, num total de 24 ho-
ras de carga horária do curso. Já es-
tão inscritas dez estâncias - Águas 
da Prata, Águas de Lindóia, Cam-
pos Novos Paulista, Cunha, Gua-
ratinguetá, Holambra, Paraguaçu 
Paulista, São Roque, São Sebastião 
e Serra Negra. 

“Neste curso objetivamos que os 
participantes desenvolvam ideias 
de roteiros turísticos para a cidade, 
com criatividade, inovação, susten-
tabilidade, planejamento e logísti-
ca”, afi rma Valéria A. de Thomaz, 
que também será responsável por 
este curso.

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

Marketing, Experiências e Roteiros Turísticos são os temas
Nesta 1ª etapa estão 

sendo capacitados 
representantes de 24 
estâncias, mas nosso 

objetivo é que todas as 70 
associadas passem por 

estas três qualificações. O 
momento é de retomada e 
com conhecimento técnico 

ela fica mais sustentável 
e segura”, destaca 

Marquinho Oliveira, 
prefeito de Morungaba e 

presidente da APRECESP’
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A Ferreira Netto Advogados é formada 

por juristas e advogados com ampla 

experiência profissional, prestando 

consultoria, preventiva ou contenciosa, 

junto aos Tribunais de Conta, Poder 

Judiciário, Fazenda Pública, Justiça 

FFederal, Justiça do Trabalho, Ministério 

Público do Trabalho, Delegacias Regionais 

do Trabalho, e demais órgão do Judiciário 

e da Administração Pública.

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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Para incentivar práticas sus-
tentáveis e de preservação 
ambiental, a Prefeitura de 

Guararema, por meio da Secretaria 
Municipal de Secretaria Municipal 
de Obras, Meio Ambiente, Planeja-
mento Urbano e Serviços Públicos, 
lançou o programa “Obra Ecológi-
ca”.O programa concede benefícios 
tributários, como a redução do Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) incidente sobre 
a mão de obra aplicada nos servi-
ços de construção civil no municí-
pio para proprietários de imóveis 
que utilizem outras fontes de ener-
gia elétrica renováveis e de baixo 
impacto ambiental, visando menor 
consumo dos recursos naturais.

N
as calçadas dos novos 
bairros da cidade que não 
receberam ainda concreto, 

os novos conjuntos habitacionais 
terão que respeitar uma Lei Mu-
nicipal que se refere ao “Espaço 
Árvore”, que garante espaço fí-
sico para que se possa realizar 
o plantio de árvores e cobertura 
vegetal rasteira (grama ou ou-
tras), com a fi nalidade de ofere-
cer vantagens ao meio ambiente 
como aumento da infi ltração da 
água no solo, reabastecimento 
do lençol freático, melhora da 
temperatura local, embeleza-
mento da cidade, entre outros.

Novos bairros não 
podem concretar 
espaços das árvores

Em Divinolândia, município com base na atividade agropecuária, os 
engenheiros agrônomos da Casa da Agricultura oferecem orientação 
por meio da diversifi cação da atividade agrícola e pecuária, assim 

como suporte aos pequenos produtores e incentivo ao uso de tecnologias; 
além do agropecuarista ter acesso a serviços como preenchimento do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), linhas de fi nanciamento, compra de mudas, 
matrizes e sementes, orientações sobre produção com sustentabilidade e 
apoio de assistência técnica em sua propriedade. 

Espaço 
para árvores

DIVINOLÂNDIA

GUARAREMA IACANGA

Redução 
do ISSQN
Incentivo para novos 
empreendimentos que adotarem 
medidas que aumentem sua 
efi ciência energética

Conservação do solo 
Fundamental para a segurança alimentar da população e para o meio ambiente

OProjeto Cemeia promove o segundo feirão de doação e troca de semen-
tes. Serão disponibilizadas mais de 20 variedades de sementes, incluin-
do maracujá, manjericão, bucha vegetal, acerola, feijão guandú, feijão 

orelha de padre, graviola, algodão, crotalária, arnica, romã, abóbora, capim li-
mão (erva cidreira), raiz de açafrão, entre outras. O objetivo do feirão é incenti-
var a promoção da agricultura urbana, facilitando o acesso a algumas sementes 
que são pouco comuns em estabelecimentos de produtos agropecuários.

Projeto Cemeia 
2º feirão de doação e troca de sementes

BAURU

A
D

O
B

E 
S

TO
C

K
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Um programa inédito voltado para catadoras e catadores autônomos e 
cooperativas da cidade de São Paulo está proporcionando remune-
ração extra para reciclagem de embalagens longa vida, material de 

difícil reaproveitamento e com poucos compradores. O projeto do aplicativo 
Cataki em parceria com a fabricante global Tetra Pak teve início em abril e já 
deu um novo destino a 23,2 toneladas de embalagens na capital paulista.

A
empresária Luiza Trajano é a única brasileira na lista de 100 pessoas mais infl uentes 
do mundo, em 2021, feita pela revista Time. No ranking foi publicado a Presidente 
do conselho de administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano aparece entre os 

destaques da categoria Titãs, ou seja, profi ssionais referência em suas áreas de atuação. Ao 
lado da brasileira aparecem nomes como o presidente da Apple, Tim Cook, a autora Shonda 
Rimes, o jogador de futebol americano Tom Brady e a ginasta americana Simone Biles.

Está entre os 100 mais infl uentes do mundo

App Cataki+LongaVida conecta 
catadores autônomos e 
cooperativas a indústrias recicladoras
O aplicativo remunera catadores por reciclagem de embalagens 
longa vida. Criação do grafi teiro e artista plástico paulista Mundano

99 faz a diferença
Abre 60 vagas para mulheres grávidas

Aempresa 99 está com mais 
de 60 vagas abertas para 
as futuras mamães. A 

ideia é apoiar famílias e contribuir 
para a inserção e desenvolvimento 
dessas mães no mercado de trabalho. 
A 99 também tem outra ação chama-
da 99Mães. Trata-se de um grupo de 
mulheres que já atuam na empresa. É 
um projeto para amparar outras pro-
fi ssionais que são mães, oferecendo 
benefícios extras, como licença ma-
ternidade prolongada.

BRASIL

Roupas inclusiva 
para pessoas 
com defi ciência
Produto de uma 
das marcas da Arezzo

A
Reserva, uma das marcas 
de roupas do grupo Arez-
zo, acaba de lançar a linha 

Adapt&, voltada para pessoas com 
defi ciências. São 14 peças com 
ajustes ergonômicos e funcionais, 
muito confortáveis e com a qua-
lidade já conhecida da marca. A 
linha foi produzida em parceria 
com a Equal, pioneira no desen-
volvimento de roupas inclusivas. 
Elas têm adaptações como zíperes 
laterais nas calças e camisas para 
facilitar pessoas com mobilidade 
reduzida a se vestirem, além de 
botões substituídos por velcro e 
punhos com botões de pressão.

GRIFE INTERNACIONAL 

SÃO PAULO 

SÃO PAULO

Luiza Trajano, única 
brasileira citada na Time

SÃO PAULO 

A ideia é 
apoiar famílias 

e contribuir 
para a 

inserção e 
desenvolvimento 

dessas mães no 
mercado 

de trabalho’

Um garoto de apenas 16 
anos criou uma forma 
para auxiliar defi cientes 

visuais totais ou de baixa visão a 
lerem bula de remédios com mais 
praticidade. Alan Zabot propôs que 
um QR Code, trazendo a audiodes-
crição do medicamento, seja inse-
rido na embalagem, para permitir 
“a leitura” de quem não enxerga 
direito. A ideia do Alan se tornou 
proposta, apresentada em feverei-
ro. Hoje ela está sob análise da 
Secretaria de Governo da Presi-
dência da República e pode futu-
ramente virar lei.

Defi cientes visuais 
poderão ler bulas 
de remédio
Jovem cria projeto para 
viabilizar essa possibilidade
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Prevenção 
ao Suicídio
Saúde de Jandira realiza 
caminhada pela vida

ARAÇATUBA JANDIRA

Tuberculose
Saúde realiza 
campanha 
de intensifi cação 
da busca 
de casos 

ASecretaria Municipal de 
Saúde de Araçatuba, reali-
zou a segunda fase da cam-

panha de Intensifi cação de Busca 
Ativa de Casos de Tuberculo-
se. A campanha ocorre todos os 
anos e busca identificar preco-
cemente os casos de tuberculose 
na cidade, com oferta de exames 
para diagnóstico da doença, tra-
tamento e acompanhamento dos 
casos confi rmados. 

TUPÃ

ASecretaria de Saúde tem intensifi cado aplicação de multa para estabelecimentos comerciais 
e nas ruas da cidade. As fi scalizações são feitas pela equipe de vigilância sanitária e decreto 
municipal exige o uso da proteção em estabelecimento públicos e nas ruas até o dia 31 de 

dezembro deste ano.Quem for fl agrado em espaços públicos, como ruas e praças, desrespeitando as 
restrições de circulação e descumprimento de medidas sanitárias como uso obrigatório de máscaras 
e distanciamento social a multa é de R$ 552,71; os estabelecimentos comerciais podem ser autuados 
por descumprimento às normas de funcionamento (horário de atendimento e taxa de ocupação do 
espaço) ou por cliente circulando, sem consumir e sem máscara, prevê multa de até R$ 290 mil, já 
pela falta do uso de máscara a multa para o estabelecimento é de R$ 5.294,38 por cliente.

Uso de máscaras nas ruas
Prefeitura aplica multas para quem não utiliza máscaras 

OAmbulatório Médico de Espacialidades, que está sendo construí-
do, tem previsão de conclusão para dezembro de 2022. Serão 26 
tipos de especialidades médicas, quatro salas de cirurgias, com 

projeção de 4,4 mil consultas e 22 mil exames por mês.

AME Mais Idoso em construção 
Hospital terá uma área total de 7,9 mil m²

RIBEIRÃO PRETO

SETEMBRO DE 2021

ASecretaria Municipal de 
Saúde, realizou na ma-
nhã do dia 10, a caminha-

da pela vida, que teve a fi nalida-
de de apresentar uma ação ativa 
que representasse o dia Mundial 
da Prevenção ao Suicídio. O ob-
jetivo geral da caminhada foi 
aumentar a conscientização e a 
promoção da colaboração das 
pessoas para o assunto. A Secre-
taria promoveu palestras e cursos 
de auto-capacitação para lidar 
com a auto-mutilação e o suicí-
dio por meio de ações preventi-
vas. Durante a caminhada, que 
contou com: psicólogos; tera-
peutas ocupacionais; estagiários 
de psicologia; enfermeiros; téc-
nicos de enfermagem; assistentes 
sociais; pacientes dos equipamen-
tos de saúde mental da cidade; e 
populares simpáticos à causa, 
abordou dezenas de pessoas per-
guntando: Como vai você?
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Turismo

OCircuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que reúne 
as cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba, lançou a primeira edição do concurso “Conexão Litoral 

Norte: Sol, Praia e Natureza”. Para participar, fotógrafos amadores e pro-
fi ssionais devem postar as fotografi as pelo link www.concurso.circuitoli-
toralnorte.tur.br até o dia 5 de outubro.

A última feira
“solo” da AVIESP 
43ª Aviesp Expo está com inscrições abertas

A43ª edição da Aviesp Expo, organizada pela Associação das 
Agências de Viagens do Interior do Estado de São Paulo e 
que acontece entre os dias 26 e 27 de outubro (terça e quar-

ta-feira), no Centro de Eventos do Hotel Monte Real, em Águas de 
Lindóia (SP), está oficialmente com inscrições abertas para agentes 
de viagens e visitantes. 

ÀGUAS DE LINDÓIA

Olímpia se 
torna distrito 
turístico de 
São Paulo
Área terá apoio 
para expandir 
sua infraestrutura 

Ogovernador João Doria as-
sinou o decreto que insti-
tuiu a criação do Distrito 

Turístico de Olímpia, um marco 
para o desenvolvimento turístico 
da região das Águas Sertanejas. Ao 
se tornar distrito turístico, Olímpia 
vai investir ainda mais em ações 
que impulsionem o fl uxo turístico, 
gerem emprego e renda por meio 
do turismo, estimulando o desen-
volvimento de parques temáticos, 
da gastronomia, do transporte e 
de estruturas de lazer.

“Conexão Litoral Norte: 
Sol, Praia e Natureza”
Concurso de fotografi a

OLÍMPIA

LITORAL NORTE

BROTAS

Senac e 
Destinos 
Inteligentes 
mobilizam 
o turismo 
em Brotas
Parceria cria 
Plataforma de 
Gestão Inteligente 
do Turismo

Destinos Inteligentes marca 
o início de uma nova fase 
para o turismo paulista. A 

partir de estudos que apontam a 
ausência de ferramentas que pos-
sibilitem o acesso à informação 
sobre destinos turísticos, novas 
soluções são implementadas no 
projeto-piloto que inclui a estância 
turística de Brotas. 

Aberta temporada Sabores e 
Cervejas da Mantiqueira
Incluindo concurso de Mestre Cervejeiro

AAssociação Cozinha da 
Mantiqueira, sediada em 
Campos do Jordão, pro-

move de 08 de setembro a 31 de 
outubro de 2021 a Temporada 
Sabores e Cervejas da Manti-
queira. A temporada já começa 
com o Concurso Mestre Cerve-
jeiro de Panela, lançado no mês 

CAMPOS DO JORDÃO

 A temporada já começa 
com o Concurso Mestre 

Cervejeiro de Panela, 
lançado no mês de agosto’

SETEMBRO DE 2021

de agosto, o concurso visa ele-
ger a melhor cerveja artesanal 
feita por um amador. 



Redescobrindo
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Cidade Cidadão
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Projeto Desafi o 
Literário 

Aentrega dos livros que 
fazem parte do projeto 
Desafi o Literário, des-

tinado a alunos do ensino fun-
damental da rede municipal de 
Novo Horizonte, para ativi-
dades em sala de aula. Dife-
rentes títulos apoiarão o de-
senvolvimento das práticas da 
iniciativa, desenvolvida pela 
produtora ComTexto Cultural e 
patrocinada pela Usina São José da 
Estiva, com o apoio do Grê-
mio Novorizontino.

Connect Valley
Polo digital de alta tecnologia

JARINU NOVO HORIZONTE

Aprefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Tecnologia, já está desenvol-
vendo parcerias com empresas com o intuito de estabelecer na cidade um polo digi-
tal de alta tecnologia. Será um espaço para que diversos empreendedores possam se 

conectar, aprender e até criar empresas. A prefeitura está fechando parcerias com escolas de 
tecnologia da cidade, Sebrae, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) de São 
Paulo, Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) buscam também empresas 
que possam promover a inovação na região como a W2Gether, já parceira.

Inovações 
administrativas
Maior agilidade 
nas solicitações 
da população

Livros são distribuídos 
para atividades em 
salas de aula

ASecretaria de Adminis-
tração implantou novos 
protocolos que agilizam 

trâmites internos, além de criar 
decretos que regulamentam a rela-
ção entre poder público e privado. 
Com o novo decreto, é possível, 
de maneira transparente, a realiza-
ção de doação fi nanceira que gere 
licitação para aquisição de bens 
ou serviços. Outra medida im-
plantada, que resulta em agilidade 
e desburocratização, é o Cadastro 
geral de fornecedores, disponível 
na aba transparência no novo site 
da Prefeitura de Jarinu.

MOGI GUAÇU

Lençóis ocupa o 68º lugar no ranking geral e 4ª lugar nacional, considerando municípios entre 50 e 100 mil 
habitantes, das cidades brasileiras mais inteligentes e conectadas, no estudo recém-divulgado pela consultoria 
Urban Systems. Os quesitos avaliados são subdivididos nas categorias Mobilidade, Urbanismo, Meio Am-

biente, Energia, Tecnologia e Inovação, Economia, Educação, Saúde, Segurança, Empreendedorismo e Governança. 
Alguns dos quesitos somam pontos em mais de uma categoria. Por exemplo, o abastecimento de água e tratamento 
de esgoto são avaliados nas modalidades de Saúde e Meio Ambiente. Lençóis se destaca em todas as modalidades.

Top 100 no Brasil
Lençóis Paulista está entre as 100 melhores cidades do país

LENÇÓIS PAULISTA

ITU
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Itu, destino de história e cultura

A  cidade que teve grande im-
portância na história da Pro-
clamação da República do 

Brasil, onde teve em suas terras fa-
zendas de vários Barões do Café, e 
que foi a cidade mais rica do Esta-
do, hoje abriga condomínios de alto 
padrão, transformando inclusive sua 
concepção turística.

Por muitos anos, Itu foi a terra do 
exagero, fama conquistada pelo hu-
morista Simplício. Com seu imenso 
orelhão na praça, e com a venda de 
objetos enormes em suas lojinhas 
de artesanato, no entorno da praça 
principal, ainda atrai turistas para 
conhecerem locais como a Praça do 
Exagero, com atrativos enormes que 

enchem os olhos das crianças. Um 
interfone, formigas, joaninhas, escor-
regador, jogos de xadrez e de lápis, 
garrafa de Coca-Cola e até um caixa 
eletrônico encantam os pequenos, 
mexendo com a curiosidade deles. 

Há alguns anos, famosos antiquá-
rios se instalaram na cidade, atrain-
do um público amante das artes e de 
história, que buscam peças únicas 
para decoração. 

Quem visita à cidade, a apenas 
100 Km da capital, tem opções inte-
ressantes de passeio, como a Fazenda 
do Chocolate, uma histórica Fazen-
da, que oferece experiências rurais e 
onde se pode comprar chocolate pro-
duzido no próprio local, 

Um antigo casarão no centro, abri-
ga o Museu da Energia, com objetos 
antigos e atividades de iterativas que 
mostram o funcionamento do uso da 
energia nas residências. Já no Par-
que Geológico do Varvito, uma ex-
posição única à céu aberto de uma 
das principais rochas do planeta, que 
guarda histórias curiosas e evidências 
prováveis de uma extensa era glacial. 

Um dos maiores atrativos da cida-
de é a FAMA - Fábrica de Arte Marcos 
Amaro, que ocupa uma área de 25.000 
m2 no centro histórico da cidade, onde 
por muitos anos funcionou a Compa-
nhia Fiação e Tecelagem São Pedro, 
indústria têxtil de grande relevância 
econômica nacional; com um acervo 
com foco na arte brasileira inclui obras 
de artistas fundamentais, do moderno 
ao contemporâneo, contemplando di-
versas linguagens artísticas, escultura, 
gravura, desenho, instalações, pinturas 
e fotografi a. Com mais de oito salas 
expositivas, destacam-se os jardins e 
galpões, onde a arquitetura do século 
XIX envolve o visitante em uma ex-
periência única, em que o patrimônio 
dialoga com a arte brasileira. A FAMA 
tem também o Observatório de Cria-
ção que é um espaço de mediação cul-
tural pautado na construção coletiva e 
participativa de projetos e ações en-
volvendo arte contemporânea e patri-
mônio industrial. 

A FAMA é uma criação de Marcos 
Amaro, artista plástico, empresário e 

Foto 1 - (Em cima) O orelhão gigante é um dos atrativos 
gigantes da cidade; Foto 2 - (Em cima) Givanildo Soares 
da Silva; Foto 3 - Itu Praça da Matriz; Foto 4 - Nos 
antiquários é possível encontrar peças inclusive da época 
do Império; Foto 5 - Parque do Varito, onde a história 
geológica pode ser vista nas rochas; Foto 6 - FAMA 
coloca Itu no circuito cultural internacional

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

colecionador, fi lho do Comandante 
Rolim Amaro, fundador e ex-presi-
dente da TAM. O espaço tem como 
superintendente, Givanildo Soares da 
Silva, vereador por quatro mandatos 
em Itu e presidente do conselho de cul-
tura a cidade que comenta: “O turismo 
hoje é uma locomotiva que move o 
mundo e a FAMA Museu está dando 
grande contribuição para nosso turis-
mo estadual, nacional e internacional. 
Itu, que já é uma estância turística, só 
tem a crescer ainda mais com um dos 
maiores museus privados e aberto ao 
público da América Latina”.

A cidade abriga um dos maiores museus de arte da América Latina

J
U

C
A

 F
ER

R
EI

R
A



DIA MUNDIAL DO TURISMO
27 DE SETEMBRO

A pandemia tirou dessa força econômica do 
Brasil, 400 mil empregos, mas o Estado de 
São Paulo saiu na frente, criando progra-
mas, projetos, estimulo aos municípios, com 
os Distritos Turísticos. Uma  verdadeira cru-
zada pela retomada do desenvolvimento. 

Hotéis em cidades de apelo turístico lotados, 
ruas movimentadas, comércio em franca ati-
vidade, todos respeitando as recomenda-
ções da Organização Mundial de Saúde.

Por essa razão, em nome das cidades, enti-
dades municipalistas saudam o catarinen-
se, a quem o turismo paulista e brasileiro 
muito devem.

Obrigado VINICIUS LUMMERTZ porque 
SÃO PAULO ESTÁ DE VOLTA. 

Para os turistas um lembrete. Junto com o 
seu RG leve também o passaporte da vacina.

Vinicius Lummertz 
Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

A pandemia tirou dessa força econômica do 
Brasil, 400 mil empregos, mas o Estado de 
São Paulo saiu na frente, criando progra-
mas, projetos, estimulo aos municípios, com 


