
Século XXI é o das “Cidades”. Nada acontecerá sem que passe pelo mu-
nicípio. Os deputados e senadores compreenderam a importância de se in-
vestir no município, devolvendo a ele, o que de direito.
O Deputado Eduardo Cury defende o projeto que pode render, em 10 anos, 
60 bilhões para as cidades. A proposta chega para os municípios como um 
alívio no pós-pandemia. PÁG. 03

“Aplaudo os meios de comuni-
cação que têm dado destaque à 
divulgação da campanha insti-
tucional de proteção às vitimas 
de agressão, além da existên-
cia de um aparato de atenção e 
acolhimento às mulheres agre-
didas”, diz Dimas Ramalho, 
vice-presidente do Tribunal de 
Contas do Estado.  Lembra que 
as vítimas de agressão têm di-
reito a atendimento especializa-
do da autoridade policial.
Importante inclusão no Código 
Penal, o crime de violência psi-
cológica contra a mulher e de-
termina o afastamento imediato 
do agressor e a criação do Sinal 
Vermelho. PÁG. 16

MUNICÍPIO FORTE 
COMEMORAÇÃO 

DIGNIDADE 
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Um olhar para o futuro dos municípios.

Mas a boa 
notícia é que 

muitos municípios 
podem ter pouco 

a fazer para se 
enquadrarem, 

e isso é animador’

ral de Proteção de Dados, 
dispositivos que tratam das 
multas e demais sanções 
administrativas que a Au-
toridade Nacional de Prote-
ção de Dados poderá apli-
car a qualquer “agente de 
tratamento de dados” que 
infringir as normas da Lei 

13.709/2018. Alessi expli-
ca nessa edição que tanto 
os órgãos públicos como as 
empresas privadas, poderão 
receber sanção pelo uso in-
correto dos dados pessoais 
do cidadão.

Embora a lei tenha sido 
publicada em 2018, a maior 

O especialista Rogério 
Alessi é o entrevistado pelo 
JI para orientar prefeituras e 
câmaras quanto a regulariza-
ção dos procedimentos ne-
cessários para implantação da 
LGPD e o Governo Digital.

Estão em vigor os arti-
gos 52, 53 e 54 da Lei Ge-

LEI GERAL E GOVERNO DIGITAL.
PODERES PÚBLICOS PRECISAM SE ADAPTAR

parte dela só entrou em vi-
gor em setembro de 2020, 
para que todos tivessem 
tempo de se ambientar às 
novas normas. Agora, três 
anos depois da sanção, 
as multas e sanções pode-
rão começar a ser aplica-
das. PÁGS. 04 e 05

A Organização das Nações Unidas 
acaba de publicar que, para atender o
combate à pobreza, até 2030, são ne-
cessários 100 trilhões de dólares. Em
entrevista ao JI, a secretária Célia 
Parnes, do Desenvolvimento Social 
entende que o Brasil tem recursos 
para deixar rápida e defi nitivamente a
pobreza no passado. PÁGS. 08 e 09

Nada 
acontecerá 

sem que 
passe pelo 
município’

Presidente Executiva da UVESP
em visita a Maria da Penha •
Razão direta dos projetos de proteção 
às mulheres vítimas de violência
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Fale com a UVESP

• EDITORIAL •

Aprolongada e incandescente 
crise política que vem se de-
senrolando no País abalou 

profundamente nossa economia. 
Os impactos negativos são muito 
visíveis para todos nós. Entretanto, 
isso não pode abalar os fundamen-
tos basilares do Estado de Direi-
to. O presente cenário precisa ser 
comparado ao de um avião de gran-
de porte, que voa acima das zonas 
de tempestade. Não se depreenda, 
entretanto, que a solidez institucio-
nal, tão benéfi ca para nosso destino 
republicano, traduza-se também no 
quadro de um comportamento de-
mocrático ideal.

A crise política que envolve os 
céus brasileiros, carregada de tantos 
impactos traumáticos, não conseguiu 
desestabilizar a estrutura. Porém, 
não deixou de produzir consequên-
cias negativas em vários componen-
tes essenciais das instituições. Na 
verdade, o sistema político represen-
tativo brasileiro, materializado pelos 
partidos e os mandatários eleitos, 
ingressou em certo momento numa 
rota perigosa, perturbada por obstá-
culos de perda de identidade intrín-
seca, de coerência, de objetividade 
programática e de compromissos 
constitucionais e éticos.

Um panorama que deveria ca-
racterizar-se pela transparência e 
claridade adquiriu as cores cinzen-
tas provocadas pela avalanche de 
denúncias que envolvem culpados 
e inocentes, de investigações par-
lamentares e policiais e de reações 
perplexas e indignadas da socieda-
de. Em razão disso, os fundamen-
tos da economia só pioram, com 
péssimos resultados nas áreas espe-
cialmente sensíveis da infl ação, do 
emprego, das contas externas, da 
balança comercial e do câmbio.

Que se faça a tão 
apregoada reforma 

política, sem mais 
demora, sem o 

impasse que atravanca 
o caminho de uma 

democracia à altura 
da importância 

do Brasil dentro e 
fora das fronteiras 

continentais’

• RECEITA •

Acima das tormentas  
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O governo instalado no Planalto é 
levado a sustentar um enfrentamento 
severo, às vezes com estratégias e tá-
ticas de grosso calibre, para respon-
der ao desejo real e obrigatório da 
nossa sociedade. 

Infelizmente, a classe política bra-
sileira ainda não conseguiu sepultar 
os velhos fantasmas que têm parti-
cipado das nossas crises republica-
nas. E o que dizer de problemas co-
nhecidos e jamais resolvidos, como 
a reforma partidária, a tributária 
e outros que compõem uma longa 
relação de procedimentos discutí-
veis e imperfeitos?

Que se faça a tão apregoada refor-
ma política, sem mais demora, sem 
o impasse que atravanca o caminho 
de uma democracia à altura da im-
portância do Brasil dentro e fora 
das fronteiras continentais. O pre-
sidente Michel Temer apresentou 
proposta do semipresidencialismo, 
muito bem recebida por lideranças 
de várias matizes. Trata-se de um 
caminho possível para diminuir os 
traumas que nos afl igem. Se, aos 
poucos, como se apregoa, podemos 
conquistar os benefícios da estabi-
lidade econômica, por que devere-
mos continuar prisioneiros das in-
certezas institucionais?

A matéria passou na Câmara dos Deputados por 456 votos a 3 e é apontada como importante 
apoio na recuperação da administração municipal pós-pandemia

PEC que aumenta repasse aos municípios 
é aprovada na Câmara e vai à promulgação

ACâmara dos Deputados apro-
vou, no último dia 6 de outu-
bro, a PEC 391/17, que au-

menta em um ponto percentual o valor 
repassado pela União do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). 
A proposta foi aprovada em segundo 
turno, por 456 votos a favor e apenas 3 
contra, e agora vai à promulgação.

O texto ainda prevê aumento gra-
dativo nos quatro primeiros anos de 
emenda, sendo que, nos dois primei-
ros anos, o acréscimo será de 0,25 

ponto percentual, enquanto no ter-
ceiro, de 0,5 ponto percentual, até, 
por fi m, no quarto ano e em diante, 
chegar a 1 ponto percentual.

“A PEC prevê aumento do re-
passe da União para o fundo mu-
nicipal em aproximadamente 1%, 
o que pode corresponder a cerca de 
R$60 bilhões para os municípios 
nos próximos 10 anos. Isso signi-
fi ca mais recursos nas cidades e 
consequentemente mais condições 
para que os gestores possam ofe-
recer para a população mais saú-
de, educação e qualidade de vida”, 
afi rma o deputado federal Eduardo 
Cury (PSDB-SP). 

Segundo a Agência Câmara de 
Notícias, atualmente, de 49% da ar-
recadação total do Imposto de Ren-
da (IR) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), 22,5 pontos 
percentuais vão para as cidades 
por meio do Fundo de Participação 
dos Municípios. E, com a PEC, es-
ses valores serão atualizados para 
23,5 pontos percentuais, aumen-
tando o repasse global de 49% 
para 50% da arrecadação.

De autoria do Senado, a proposta 
chega como um alívio para os mu-
nicípios neste momento de retoma-
da pós-pandemia, possibilitando a 
melhoria na prestação de serviços 
públicos e amenizando os proble-

95,34% das administrações editaram 
decreto de calamidade pública ou de 
estado de emergência.  

“O fundo de participação benefi cia 
principalmente as pequenas cidades. 
Então, esse aumento do repasse im-
plica em mais dinheiro para os mu-
nicípios, inclusive os de São Paulo, 
intensifi cando sua capacidade de in-
vestimento, o que acarreta em oferta 
de bons serviços públicos para a po-
pulação. A medida pode suavizar tam-
bém os efeitos da crise e nas fi nanças 
dos municípios”, completa Cury.

Desde a Constituição Federal de 
1988, os repasses foram aumentados 
duas vezes em 1 ponto percentual: 
em 2007 e em 2014.

No último ano, o total transferido 
pelo FPM foi de R$87 bilhões e, em 
2021, até setembro, a somatória che-
gou a R$78 bilhões. 

Conforme estudo da Confedera-
ção Nacional de Municípios, houve 
uma queda signifi cativa nos repasses 
de 2020, principalmente em conse-
quência da baixa arrecadação. O que 
acarretou em ainda mais difi culdades 
aos municípios brasileiros, já que boa 
parte deles depende 90% ou mais das 
transferências oriundas de fundos. 

A PEC não exige sanção do presi-
dente, e, caso seja promulgada ainda 
em 2021, a matéria passa a valer já 
em setembro de 2022, data prevista 
para os próximos repasses.

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Deputado federal Eduardo Cury • A proposta possibilita 
mais condições para a gestão municipal e os serviços públicos

De autoria do Senado • A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro e vai à promulgação
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mas enfrentados pela administração 
pública municipal.

De acordo com dados de levan-
tamento feito pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCESP) no Relatório 
Gestão de Enfrentamento da CO-
VID19, mais de R$3,6 bilhões dei-
xaram de entrar nos cofres dos muni-
cípios paulistas no exercício de 2020. 
E, em decorrência do enfrentamento 
à pandemia do novo coronavírus, 

A PEC prevê 
aumento do 

repasse da União 
para o fundo 

municipal em 
aproximadamente 

1%, o que pode 
corresponder a 

cerca de 
R$60 bilhões 

para os 
municípios nos 

próximos 10 anos’
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           Duas leis em vigor   ainda suscitam dúvidas
 Orientações para a Lei        Geral e o Governo Digital  

Desde 18 de setembro de 
2020, a LGPD está em vigor 
no Brasil.  Ela veio para ga-

rantir  transparência no uso de dados 
por parte de pessoas e empresas, as-
sim como transparência jurídica.

 Em entrevista ao Jornal do Inte-
rior, Marcelo Mantovani, especia-
lista em GRC da ISH Tecnologia, 
diz que desde agosto empresas que 
não cumprem com suas normas são 
multadas em valores que podem 
chegar a até 50 milhões de reais. 
“Por melhor que seja a existência 
de uma diretriz como essa, a reali-
dade é que muitas pessoas sequer 
percebem”, afi rma.

Uma pesquisa realizada pela em-
presa de software Capterra revelou 
o preocupante cenário que muitos 
especialistas já esperavam: a gran-
de maioria das empresas não estão 
preparadas para cumprir a LGPD”. 
Apenas 37% das empresas estão 
convictas de estarem totalmente 
adequadas à Lei. Ao fechar o foco 
nas pequenas e médias empresas, 
apenas 30% acreditam estar total-
mente adaptadas”, afi rma Eduardo 
Tardelli CEO da upLexis, empre-
sa de software.

Uma pesquisa do PROCON de 
São Paulo feita em julho de 2021 
mostrou que 65% dos entrevistados 
sequer sabiam o que era LGPD.

Para entender a gravidade do pro-
blema, diz Tardelli, que de acordo 
com estimativa do Instituto Gartner, 
aé o fi nal de 2020, foram gerados 40 
trilhões  de gigabytes de dados no 

mundo e as empresas que lidam com 
estes dados, de maneira direta ou 
indireta, têm total responsabilidade 
por toda essa informação.

Tardelli adverte que o atraso da 
vigência das sanções da LGPD foi 
por um motivo pertinente, empresas 
brasileiras precisam de investimento 
para a adequação. “Sobrecarrega-las 
em um momento de crise sem prece-
dentes, como uma pandemia, poderia 
implicar em uma recessão econômi-
ca ainda mais profunda e difi cultaria 
a recuperação da economia”, afi rma.

Uma outra lei, que entrou em vi-
gor nos últimos dias de setembro, 
após o governo dar seis meses 
para que os municípios se adap-
tem, é o Governo Digital, que tem 
muito ao ver com a Lei Geral de 
Proteção de Dados.

No dia 29 de março deste ano, a 
nova Lei 14.129/2021 estabeleceu 
diretrizes para o atendimento do 
Principio Constitucional da Efi ciên-
cia (art. 37, CF). Será que as prefei-
turas estão preparadas? É preciso de 

Lei aprovada pela Camara Municipal 
para vigorar? Que novidade é essa 
dos “Laboratórios de Inovação”.

Para revelar e informar, o JI ou-
viu o consultor Rogério Alessi, ad-
vogado e analista de sistema, que 
entre outros feitos, criou a Fundação 
Inova Prudente, centro de inovação 
com o primeiro coworking  muni-
cipal de tecnologia do Brasil. Ele e 
outros técnicos estarão no CONEXI-
DADES tirando dúvidas à respeito 
dessas legislações.

Ela é fruto de um longo pro-
cesso de entendimento e aplicação 
prática de como o Princípio Cons-
titucional da Efi ciência (art. 37, 
CF/88) pode ser prestigiado com 
a observância destas diretrizes e 
funcionalidades trazidas pela nova 
lei. O prazo para adequação venceu 
no dia 29 de setembro.

    
   
Os municípios podem começar 

revisando seus processos internos 
e sistemas como de atendimento ao 
cidadão, de zeladoria, adequar seu 
portal da transparência, etc. Também 
devem criar um instrumento norma-
tivo próprio para recepcionar as dire-
trizes da nova lei, que podem ser até 
ampliadas de acordo com a maturi-
dade e realidade da gestão local. 

            
Transformar uma gestão tradi-

cional em um ´Governo Digital´, 
nos termos da nova lei, é deixar 
um legado de efi ciência, transpa-
rência e respeito para a sociedade, 
que se benefi cia ao ter uma ges-
tão mais moderna, mais rápida e 
menos burocrática, e atuação mais 
próxima do cidadão. 

Na prática, é poder fazer mais 
com menos. E isso refl ete no au-
mento da produtividade, na redu-
ção dos custos operacionais, em um 
atendimento mais rápido, alinhado 
com o cidadão que certamente sen-
tirá estes benefícios e uma nítida 
sensação de que ele também faz 
parte da Administração. 

Não adianta digitalizar o que é 
inefi ciente; é necessária uma am-
pla revisão, eliminar procedimentos 
inúteis, exigências desnecessárias, 
e isso passa também por uma revi-
são legislativa. Não faz mais sentido 
uma prefeitura exigir do cidadão, por 
exemplo, uma certidão negativa que 
ela mesmo gera. É preciso encurtar o 
caminho, desburocratizar, digitalizar 
e simplifi car processos.  

             
 Os benefícios que a lei traz para a 

gestão e para a sociedade já são mo-
tivos sufi cientes para que prefeitos 
iniciem essa jornada. Pequenos muni-
cípios deverão usar mais a criativida-
de e promover parcerias; simplifi car 
ainda mais seus processos para que a 
execução seja também mais simples. 
Mas a boa notícia é que muitos muni-
cípios podem ter pouco a fazer para se 
enquadrarem, e isso é animador. 

             

São espaços e iniciativas que pre-
tendem criar soluções novas, ou me-
lhorar as existentes, para os problemas 
que chamamos de ́ dores´ da Adminis-
tração. É inacreditável como institui-

ções de ensino, entidades de apoio e 
fomento e os próprios servidores mu-
nicipais podem contribuir com ideias 

simples para melhorar processos. 

         
Em muitos casos a 

maior difi culdade pode 
estar na barreira cultu-
ral, e o receio de er-
rar. É preciso investir 
em capacitação, abrir 
para parcerias e apos-
tar na cultura da ino-
vação onde o erro é 
utilizado para ensinar, 

e não para punir. Criar 
um ambiente e ações que 

estimulem a criatividade, 
que permita o apoio de men-

tores especializados e o uso de 
metodologias específi cas, e tudo 

isso não exige muito investimento. 

Chamamos de confl itos aparen-
tes, pois são resolvidos com técnicas 
jurídicas. Enquanto a LGPD protege 
os dados, cuida da privacidade como 
regra geral no setor privado, a nova lei 
do Governo Digital exige a transpa-
rência, regra no setor público. O portal 
da transparência de um município, por 
exemplo, deve publicar dados que, na 
iniciativa privada são protegidos com 
sigilo. A própria LGPD cria as exce-
ções com relação ao compartilhamen-
to de dados para o setor público. 

O processo se inicia com a von-
tade política e apoio do Gabinete, 
passa pela capacitação dos servido-
res e uma ampla discussão interna 
para ampliar a cultura. Revisão de 
processos e regras, com foco na oti-
mização e digitalização. Também 
podem ser necessárias novas parce-
rias e modifi cações em sistemas. Por 
fi m, a utilização de um instrumento 
normativo próprio, que pode até am-
pliar as ações do programa. 

Depende muito da maturidade lo-
cal, dos horizontes a serem buscados, 
mas em geral recomendo. Uma lei 
municipal criando o Programa de Go-
verno Digital, nos termos da lei fede-
ral, dá robustez às ações do município, 
sela um compromisso a longo prazo 
e garante um instrumento mais sólido 
das ações, como Política Municipal.  

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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 Uma pesquisa 
realizada 

pela empresa 
de software 

Capterra revelou 
o preocupante 

cenário que muitos 
especialistas já 

esperavam: a 
grande maioria 

das empresas 
não estão 

preparadas para 
cumprir a LGPD’

 Pequenos 
municípios 

deverão usar mais 
a criatividade 

e promover 
parcerias; 

simplificar ainda 
mais seus processos 
para que a execução 

seja também mais 
simples. Mas a 

boa notícia é que 
muitos municípios 
podem ter pouco a 

fazer para 
se enquadrarem, 

e isso é animador’

Rogério Alessi •
Advogado e analista de sistema
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O défi cit de  São Paulo está no radar do governador João Doria 

Novo código fl orestal não avançou na Mata Atlântica

Aprovada em 2012, a Lei de 
Proteção da Vegetação Na-
tiva (Lei 12.651/12), conhe-

cida como novo Código Florestal, 
que regulamenta o uso e a proteção 
da vegetação nativa em áreas públi-
cas e privadas, é uma política funda-
mental, porém insufi ciente para con-
tribuir com as metas de restauração 
da Mata Atlântica. A avaliação é do 
relatório O Código Florestal na Mata 
Atlântica, divulgado no dia 23 de se-
tembro  pela  Fundação SOS Mata 
Atlântica, Instituto de Manejo e Cer-
tifi cação Florestal e Agrícola (Imafl o-
ra), Observatório do Código Florestal 
e  GeoLab-Esalq/USP (Laboratório 
de Planejamento de Uso do Solo e 
Conservação do Departamento de 
Ciência do Solo da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo).

O estudo foi realizado com o ob-
jetivo de estimar o cumprimento do 
novo Código Florestal na Mata Atlân-
tica e auxiliar na elaboração dos Pro-
gramas Estaduais de Regularização 
Ambiental (PRAs) - compromissos 
voluntários, investimentos públicos 
ou privados de incentivo e apoiar de-
cisões de planejamento territorial que 
possam otimizar a sua implementação. 

O trabalho revela que a Lei não 
avançou no bioma desde a sua publi-
cação, o que levou a novos desmata-
mentos, o que evidencia a necessidade 
de políticas adicionais capazes de im-
pulsionar a restauração em grande es-
cala no bioma, analisam Mário Man-
tovani e Luis Fernando Guedes Pinto, 
da Fundação SOS Mata Atlântica. 

Uma das constatações do estudo 
é que parte relevante das terras agrí-
colas na Mata Atlântica ainda não 
foi registrada no Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR). Há 12,9 milhões 
de hectares não cadastrados (vazios 
fundiários), o que representa qua-
se 10% do total da Mata Atlântica, 

 São Paulo tem 
1,5 milhões 
de hectares 

de terras sem 
registro em 

bancos de 
dados oficiais 
geoespaciais’

uma área similar à soma dos estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Alagoas. Além disso, 6,3 milhões 
de hectares (área 1,5 vez maior que 
o estado do Rio de Janeiro) estão 
sobrepostos entre unidades de dife-
rentes categorias fundiárias (princi-
palmente entre terras públicas e pri-
vadas). O estudo estima que a área 
não registrada no CAR chegue a cer-
ca de 15% do bioma. 

A maior parte da Mata Atlântica, 
78%, é ocupada por terras privadas, 
um padrão diferente do Brasil e da 
Amazônia, onde há uma proporção 
maior de terras públicas. Mas o tra-
balho identifi cou que 63.251 imó-
veis, com um total de 6,8 milhões 
de hectares, embora tenham registro 
no SIGEF, o Sistema de Gestão Fun-
diária do INCRA, não informaram 
a situação ambiental de suas áreas. 
É um dado que precisa ser apurado 
mais detalhadamente pelas autorida-
des públicas competentes.

A politica ambiental do governa-
dor João Doria prevê resultados posi-
tivos, pois os números de São Paulo 
foram transformados em metas que o 
governador leva para Glazgow, que 
objetiva a restauração fl orestal para 
nossos municípios paulistas.

Já o défi cit de vegetação nativa 
nos imóveis cadastrados foi estima-
do 4,47 milhões de hectares, sendo 
2,76 milhões em Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs) e 1,98 mi-
lhões em Reservas Legais (RLs). No 
entanto, esses défi cits são menores 

que 0,5 hectare em 84% desses imó-
veis, enquanto as grandes proprie-
dades, que são apenas 2% do total, 
representam 42% da área defi citária 
– concentrados em regiões específi -
cas de São Paulo, Minas Gerais, Pa-
raná, Bahia, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul. 

Dessa forma, a adequação dos 
grandes imóveis já reduziria o défi cit 
na Mata Atlântica em dois milhões 
de hectares. A necessidade de pe-

quena restauração na maior parte 
das propriedades e a concentra-
ção do défi cit em grandes imó-
veis de poucas regiões permite 
uma economia de esforços e 
investimentos, proporcionan-
do oportunidades de ganhos de 
escala, efi ciência e rapidez para 

a adequação ambiental.
Por outro lado, existe uma área 

ainda maior de vegetação nativa que 
supera as exigências do Código Flo-
restal. Em Reservas Legais, o exce-
dente de vegetação nativa estimado é 
de 12,1 milhões de hectares – ou seja, 
6,1 vezes maior que o défi cit. Esse su-
perávit pode vir a compensar o défi cit, 
mas, para isso, o incentivo para a res-
tauração de RLs depende de os Pro-
gramas de Regularização Ambiental 
(PRAs) adotarem regras rigorosas.

O novo Código Florestal, ainda 
que tenha sido muito bem-vindo, é 
insufi ciente para recuperar a Mata 
Atlântica. Outras políticas de incen-
tivo devem ser adotadas de maneira 
complementar. O planejamento terri-
torial pode acelerar em grande medi-
da a validação do CAR, a implemen-
tação da Lei no campo e a restauração 
fl orestal. O planejamento da restaura-
ção deve combinar ações e programas 
que priorizem as regiões onde estão 
os imóveis com grandes défi cits com 
estratégias para fomentar ou apoiar a 
restauração dos muitos médios e pe-
quenos imóveis com pequenas áreas 
a serem restauradas. 

São Paulo tem 1,5 milhões de 
hectares de terras sem registro em 
bancos de dados ofi ciais geoespa-
ciais. Quase metade (48%) está ocu-
pado por pastagem ou agricultura e 
44% por vegetação nativa. Portanto, 
a etapa de cadastramento do CAR 
também não foi concluída no estado. 

O défi cit de APP e Reserva Le-
gal é o maior que todos os outros 16 
estados do bioma. Este soma 1,113 
milhões de hectares, o que represen-
ta 23% de todo o défi cit do bioma. 
Dos 309.590 imóveis do estado re-
gistrados no CAR ou SIGEF, 65% 
(200.367) tem algum tipo de défi cit. 
Portanto, por outro lado, 35% cum-
prem integralmente com os requisi-
tos de APP e RL. O défi cit de APP 
está presente em 198.018 imóveis, 
que acumulam défi cit de 565.531 
hectares. Já o défi cit de RL está pre-
sente em somente 19.444 imóveis, 
somam 548.092 hectares. 

Todas as novidades de Glascow 
serão analisadas e divulgadas no 4º 
Conexidades, em Olimpia, de 23 a 
27 de novembro.

Mário Mantovani •
Fundação SOS Mata Atlântica
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das propriedades e a concentra-
ção do défi cit em grandes imó-
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supera as exigências do Código Flo-
restal. Em Reservas Legais, o exce-

Mário Mantovani 
Fundação SOS Mata Atlântica

Luís Fernando Guedes Pinto
Fundação SOS Mata Atlântica
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O estudo mostra ainda que o 
atraso da implementação do novo 
Código Florestal levou a novos des-
matamentos, até mesmo em imó-
veis registrados no CAR e que não 
tinham défi cit de APPs ou RLs. Em 
área, a perda de vegetação foi maior 
do que a regenerada entre 2008 e 
2020. No período, 569 mil imóveis no 
bioma apresentaram perda de vegeta-
ção nativa (1,7 milhões de hectares), 
536 mil apresentaram ganho (961 mil 
hectares), e 1,7 milhões não apresen-
taram mudança na cobertura vegetal. 

Com a nova 
estrutura daremos 

continuidade 
ao trabalho de 

excelência realizado 
e vamos continuar 

a contribuir com 
outros estados 

brasileiros. É meu 
desejo que a CETESB 

siga avançando’

Governador João Doria •  Prestigiou a inauguração

Patrícia Iglecias • Explica os projetos CETESB para o Brasil 

Taubaté, a sede, poderá realizar até 4.500 ensaios mensais 

Laboratório da CETESB é ampliado e modernizado 

Patrícia Iglecias e Carlos Ro-
berto dos Santos inauguram as 
novas instalações do labora-

tório, na cidade de Taubaté, no Vale 
do Paraíba, com 450 m² e capacidade 
para realizar 4.500 ensaios por mês.

O recém-reformado laboratório 
de análises ambientais da CETESB 
- Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo, em Taubaté, teve, em 
05/10, duas cerimônias de inaugura-
ção. A primeira simbólica, feita du-
rante evento de uma multinacional 
instalada no munícipio, e contou com 
a participação do governador João 
Doria e da diretora-presidente da CE-
TESB, Patrícia Iglecias, que juntos 
descerraram a placa comemorativa.

Em seguida, a dirigente da CE-
TEB, em companhia do diretor de 
Engenharia e Qualidade Ambiental, 
Carlos Roberto dos Santos, convida-
ram para uma visita as novas instala-
ções do laboratório os gerentes das 
agências ambientais da região e o 
corpo técnico presente.

“O investimento signifi cativo de 
R$ 2 milhões foi possível por meio 
do FEHIDRO. Nós temos muito or-
gulho da estrutura que o nosso Esta-
do tem hoje. Vemos o quanto a CE-
TESB realizou ao longo de seus 53 
anos de atividades. Eu tenho grande 
satisfação por passar esse período da 
vida trabalhando na empresa. Tenho 
orgulho do trabalho de cada um. A 
CETESB não é um ente etéreo, são as 
pessoas que fazem essa companhia, 
que é uma referência não só no Bra-
sil, mas internacionalmente, sempre 
reconhecida e valorizada. Isso não 
surge do nada, mas sim porque cada 
pessoa que compõe a companhia faz 
a sua parte e dessas pequenas partes 
nós temos o que é a CETESB hoje.”

Carlos Roberto dos Santos come-
morou a oportunidade de inaugurar 

as novas instalações do laborató-
rio de análises múltiplas da região 
de Taubaté. “Agradeço a ajuda do 
DAEE, que cede o espaço no qual a 
agência ambiental e o laboratório es-
tão instalados e ao FEHIDRO, 
que fi nanciou essa obra.”

Segundo ele, as uni-
dades da CETESB e 
a população da re-
gião ganham com 
esse novo espaço 
que, entre outras 
atividades, reali-
za as análises de 
balneabilidade das 
praias. “A agência de 
Taubaté monitora, sema-
nalmente, 98 praias do Litoral 
Norte de São Paulo, uma atividade 
que não é comum ocorrer com essa 
intensidade em nenhuma cidade do 
mundo. Agora temos um laboratório 
novo, amplo e bem equipado, para 
que a população tenha segurança nas 
informações fornecidas.”

A presidente ressaltou o fato de 
o laboratório ser certifi cado interna-
cionalmente. “Com a nova estrutura 
daremos continuidade ao trabalho de 
excelência realizado e vamos conti-

nuar a contribuir com outros estados 
brasileiros. É meu desejo que a CE-
TESB siga avançando.

Depois de operar por 40 anos, o 
Laboratório de Taubaté passou por 
processo de modernização e de am-
pliação. Agora conta com 450 m² e 
capacidade para realizar 4.500 ensaios 
por mês. As obras foram fi nalizadas 
em dezembro de 2020, já as instala-
ções dos novos equipamentos foram 
concluídas em setembro último.

O novo espaço conta com 17 co-
laboradores ocupando as seguintes 
posições: gerente, corpo administra-
tivo, técnicos especialistas em amos-
tragem e em ensaios em campo, en-
carregado de laboratório, técnicos 
nos laboratórios físico-químico, mi-

crobiológico e ecotoxicológico.
A rotina da equipe vai 
incluir coletas e aná-

lises decorrentes de 
atendimento às ati-
vidades de fi sca-

lização de fontes de poluição das 
agências ambientais da CETESB em 
Taubaté, São José dos Campos e São 
Sebastião. Será dado atendimento de 
emergências ambientais na região, 
que abrange 39 municípios e tem po-
pulação aproximada de 2,5 milhões 
de habitantes.

As atividades do laboratório in-
cluem, ainda, atendimento a progra-
mas de monitoramento da CETESB de 
águas superfi ciais e águas subterrâneas, 
nas UGRHIs 1, 2 e 3. Além de moni-
toramento semanal de 98 praias do Li-
toral Norte, para o programa de bal-
neabilidade de praias da companhia
nos quatro municípios da região - 
Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebas-
tião e Ilhabela.

O laboratório dará suporte a outras 
regiões do estado, com o recebimento 
de amostras para análises de metais - 
região de Marília - e ensaios ecotoxi-
cológicos - região de Campinas.

O valor de R$ 2 milhões aplicado 
nas obras foi custeado pelo FEHIDRO 
- Fundo Estadual de Recursos Hídri-
cos. A reforma, inserida no projeto 
de Ampliação das Ações de Monito-
ramento de Estações de Tratamento 
de Esgoto e Melhoria da Rede Bási-
ca da CETESB, tem contrapartida da
agência ambiental de R$ 700 mil, 
distribuídos entre ações de monitora-
mento das ETEs - Estação de Trata-
mento de Esgoto e corpos receptores 
nas UGRHIs - Unidades de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos: 1 
– Serra da Mantiqueira, 2 – Paraíba 
do Sul e 3 – Litoral Norte, além de 
cursos ministrados por técnicos da 
companhia a representantes dos três 
comitês de bacias hidrográfi cas.

Texto
Cris Olivette
Revisão
Cris Leite 
Fotos
Pedro Calado
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Ademocracia precisa do de-
bate público e controver-
so de todos os temas que 

afetam a convivência em socieda-
de, a fim de que sejam encontra-
das as melhores e mais adequadas 
soluções para cada nova e decisi-
va circunstância.

Para isso é preciso formar e ex-
ternar opiniões, sendo também uma 
maneira de contribuir para o proces-
so de tomada de decisão.

A Organização das Nações Uni-
das acaba de publicar que, para 
atender os objetivos globais de 
combate à fome, desigualdade, in-
justiça e mudança climática, enfren-
tam uma carência de fundos de US$ 
100 trilhões e provavelmente serão 
descumpridos, a menos que 10% da 
produção econômica mundial seja 
direcionada às metas da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) to-
dos os anos até 2030, segundo um 
relatório divulgado dia 17 último.

Os ODS (Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável) da ONU 
estabelecem metas que vão do meio 
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A composição 
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habitação, saúde e 
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Social é eficaz e 
vira o jogo’
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Pobreza mundial: um   problema para todos nós
Igualdade social para todos: compromisso        do estado brasileiro e da sociedade

Célia Parnes • Secretária 
de Desenvolvimento Social

ambiente à saúde e à igualdade e 
têm apoio de todos os países-mem-
bros, mas o fi nanciamento de go-
vernos, investidores, bancos e em-
presas para ajudar a concretizá-los 
costuma fi car aquém do necessário 

Prejudicada pelo impacto da 
pandemia de coronavírus, a defa-
sagem anual passa agora dos US$ 

10 trilhões por ano, como mostrou 
o relatório histórico da ONU e da 
Iniciativa Força do Bem, apoiado 
pelo setor fi nanceiro e compartilha-
do com a Reuters.

“A humanidade está em uma en-
cruzilhada. Mais do que nunca, to-
dos os envolvidos precisam se unir 
para que esta crise seja o começo de 
uma nova economia para o desen-
volvimento sustentável com prosperi-
dade para todos”, disse Chantal Line 
Carpentier, chefe da Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento no escritório do 
secretário-geral em Nova York.

Somando-se os custos de fi nan-
ciamento da transição global para 
uma economia de baixo carbono 
para limitar o aquecimento global, 
os recursos totais até 2050 chegam 
a entre US$ 200 trilhões e US$ 220 
trilhões, acrescentou o relatório.

Apesar de algumas tentativas 
públicas e privadas, a magnitude da 
pobreza continua alta e incompa-

tível com a defi nição de contornos 
mínimos para a elevação do bem-
-estar social no Brasil 

Em São Paulo, o governo do Es-
tado tem politicas endereçadas, em 
grande escala aos desvalidos e des-
protegidos pela Paz Social.

O Jornal do Interior entrevistou 
a secretária de Desenvolvimento 
Social, Célia Parnes, considerada 
“Paulistana Nota 10” (Revista Veja)  
e especialista em Gestão, Gover-
nança e Inovação.

“Começo citando dignidade, res-
peito e autonomia. Princípios essen-
ciais de cada ser humano e busca 
contínua da sociedade para a inclu-
são social de todos. A partir desse 
acolhimento e fortalecimento dessa 
autoconsciência e/ ou autoconfi ança, 
minimizando os fatores que expõe a 
pessoa à vulnerabilidade, é possível 
iniciar processos de capacitação, edu-
cação continuada, inclusão produtiva 
e geração de renda. E assim, promo-
ção de mobilidade social do indivíduo.

“Programas como o Prospe-
ra Jovem e Prospera Família, por 
exemplo, que promovem autono-
mia e geração de renda para, res-
pectivamente, jovens moradores 
do Vale do Ribeira e famílias mo-
noparentais. O Impulsiona SP, com 
o objetivo de promover a inclusão 
produtiva e inserção ao mundo do 
trabalho por meio do empreende-
dorismo e autonomia.

Além disso, os serviços e 
ações da secretaria social promo-
vem o acolhimento e proteção do 
cidadão, respondendo a sua situa-
ção de vulnerabilidade, e, a partir 
desta disso, sua inclusão social 
e autonomia.

“Os municípios contam com os 
Centros de Referência em Assis-
tência Social (CRAS), Centros 
de Referência Especializados 
em Assistência Social (CREAS) 
e os Centros POP, como portas 
de entradas para os serviços e 
programas sociais, locais com 
equipes técnicas presentes, ofere-
cendo informações, apoio e dire-
cionamento à população em situa-
ção de fragilidade.

A implantação dos serviços e 
programas sociais é de responsabi-
lidade dos municípios, no entanto, é 
fundamental o monitoramento, que 
possibilita uma relação mais pró-
xima com a esfera Estadual, inves-
tindo, capacitando, atualizando e 

inovando em políticas públicas que 
condizem com a realidade e deman-
das regionais.

“Somos uma nação diversa em 
todos os sentidos, que enfrenta 
grandes desafios sociais. Situa-
ções históricas e recentes crises 
globais, contextualizam todo o 
cenário que precisa de compro-
metimento orçamentário robus-
to, vinculado percentualmente, 
participativo de outras pastas e 
relevância crescente. O Brasil 
tem recursos para deixar rápi-
da e definitivamente a pobreza 
no passado.

“O mundo é plural, onde diversi-
dade e diferença precisam ser nor-
matizados como atributos positivos 

de cada indivíduo e comunidade. 
Mas a busca pela equidade social 
deve ser constante! A composição 
de educação, habitação, saúde e 
Desenvolvimento Social é efi caz 
e vira o jogo. Mas, repito, temos 

contextos históricos, contemporâ-
neos e mais recentemente, pandê-
micos. Precisamos de inovação e 
fórmulas mais elaboradas.

“Começo citando dignidade, 
respeito e autonomia. Princípios 
essenciais de cada ser humano e 
busca contínua da sociedade para 
a inclusão social de todos. A partir 
desse acolhimento e fortalecimento 
dessa autoconsciência e/ ou auto-
confi ança, minimizando os fatores 
que expõe a pessoa à vulnerabilida-
de, é possível iniciar processos de 
capacitação, educação continuada, 
inclusão produtiva e geração de 
renda. E assim, promoção de mobi-
lidade social do indivíduo.

• COMBATE A POBREZA •

• PAPEL DOS MUNICIPIOS •

• RECURSOS BRASILEIROS •

• INVESTIGAÇÃO 
DA DESIGUALDADE •

• COMO COMBATER 
A POBREZA •

• PROJETOS DA SECRETARIA •

• NO BRASIL •
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pel do judiciário e da legislação no 
combate às desigualdades e no de-
senvolvimento da nação.

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Supremo Tribunal 
Federal – 2021
Doutor Antonio Dias Toffoli 
Ministro do Supremo 
Tribunal Federal

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Jurista 2021 
Professor Doutor Arnoldo Wald 

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) – 2021
Doutor Paulo Dias 
de Moura Ribeiro 
Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) - 2021 
Doutor Luis Felipe Salomão 
Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça

Em cerimônia realizada do Palácio dos Bandeirantes homenageados fazem discursos emocionantes

Medalha de Honra ao Mérito Jurídico é entrega ao Ministro 
Antonio Dias Toffoli e outros juristas em São Paulo

Aconteceu em 01 de outu-
bro, no Palácio dos Ban-
deirantes em São Paulo, a 

entrega da Medalha de Honra ao 
Mérito Jurídico. A homenagem 
é uma iniciativa do Fórum das 
Américas e o Global Council of 
Sustainability & Marketing em re-
conhecimento aos juristas que se 
destacaram pelo serviço prestado 
ao Brasil ao longo de toda a sua 
vida profi ssional e no exercício.

Os homenageados foram recebi-
dos pelos anfi triões Mario Garnero, 
presidente do Fórum das Américas 
e Agostinho Turbian, presidente do 
GCSM na presença do governador 
de São Paulo João Doria e do secre-
tário a Justiça e Cidadania de São 
Paulo, Fernando José da Costa

Um evento emocionante que reu-
niu alguns dos principais juristas 
do país em um ato de respeito e re-
verência as leis e a democracia. Os 
pronunciamentos, de autoridades e 
homenageados, enfatizaram o res-
peito a governança, a construção de 
um país forte e voltado a superação 
e ao atendimento das necessidades 
de sua população, reforçando o pa-

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Magistratura - 2021
Desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco 
Presidente TJSP

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - OAB Nacional - 2021
Doutor Felipe Santa Cruz  
Presidente da OAB Nacional

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Liderança Jurista - 2021
Doutor Caio Augusto 
Silva dos Santos 
Presidente da OAB SP

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Liderança Jurista - 2021
Doutor Henrique 
de Almeida Ávila

Medalha de Honra ao Mérito Jurídico • Com a presença do governador João Doria, 
o Secretário de Jusiça e Cidadania do estado de São Paulo, Fernando José da Costa e homen

Medalha de Honra ao Mérito Jurídico • Entrega ao Ministro Dias Toffoli pelas mãos 
de Mario Garnero, João Doria e Fernando José das Costa

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Liderança Jurista - 2021 
Doutor Luiz Flavio Borges 
D’Urso

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Liderança Jurista - 2021
Doutor Marcos Vinicius 
Furtado Coelho

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Liderança Jurista - 2021 
Doutor Alberto Simonetti

Medalha de Honra ao Mérito 
Jurídico - Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – 2021
Doutora Patrícia Iglecias  
Presidente da CETESB

• HOMENAGEADOS •
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Vinicius defende modelo com resorts integrados
Existe um modelo sensato para cassinos 

Em 2021 completamos 75 anos 
da proibição dos cassinos no 
Brasil. A decisão do presiden-

te Eurico Gaspar Dutra teria sido mo-
tivada por sua mulher, Carmela, para 
a preservação das famílias. Em 1986, 
passados então 40 anos, o governador 
paulista João Doria (PSDB), à época 
presidente da Embratur, defendeu a 
permissão para os cassinos. 

Desta vez as vozes contrárias ale-
gavam o risco do crescimento do cri-
me organizado. Ou seja, um atestado 
de rendição.

No passar das décadas a realida-
de se impôs e está claro o quanto a 
proibição foi equivocada. Sem prose-
litismo, o Brasil tinha e tem proble-
mas muitíssimo mais sérios a corroer 
as relações familiares e sociais e a 
criminalidade cresce justamente 
nas sombras –inclusive na 
jogatina ilegal, sem o país 
ganhar nada com isso.

Enquanto o Bra-
sil tem a companhia 
de Cuba e países de 
fundamentalismo re-
ligioso entre os que 
proíbem os cassinos, 
as nações mais ri-
cas não só autorizam 
como cobram impos-
tos e investimentos, 
que se revertem para 
toda a sociedade e não 
apenas para quem joga.

Os exemplos recentes de 
gestão efi ciente da autorização para 
os cassinos vêm da Ásia. Mediante 
a bilhões de dólares investidos, Cin-
gapura e Macau inauguraram resorts 
integrados com cassinos que rece-
bem milhões de visitantes. O Japão 

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

já fez sua aprovação. Esse modelo, 
de Resorts Integrados, é defendido 
pelo Governo de São Paulo.

Nos Estados Unidos os cassinos 
funcionam em diversos estados. Ne-
vada, onde fi ca Las Vegas, é o mais 
famoso e apenas 25% da receita vêm 
do jogo. A maior parte do faturamen-
to está ligada a outras atividades, 
como eventos, congressos, show bu-
siness, hospedagem, restaurantes em 
megacentros de convenções e grande 
comércio. Famílias vão até lá e todos 
se divertem.

Mais perto, metade dos turistas 
que vão jogar no Uruguai são brasi-
leiros. O país vizinho recebe cerca de 
3,2 milhões de estrangeiros, enquan-
to isso o Brasil todo estacionou em 
6 milhões de turistas internacionais.

Isso pode mudar. Está em discus-
são no Congresso Nacional a autori-
zação para a implantação dos resorts 
integrados com cassinos no Brasil, 
como no Projeto de Lei 4.495/2020, 
do senador Irajá Abreu (PSD-TO). 
Vincula o funcionamento a um in-
vestimento muitíssimo maior que o 

feito nos salões de jogos. Inclui par-
ques temáticos, centros de eventos, 
teatros, hotéis de luxo e amplo lazer, 
spas, etc. Isso interessa ao desenvol-
vimento do turismo.

Resorts integrados com cassinos 
devem ser entendidos como empre-
endimentos que hoje não existem no 
Brasil, viabilizados por capital que 
circula pelo mundo, ávido por locais 
onde possa ser investido com segu-
rança. O jogo é parte, por certo, mas 
não o todo.

Discutir variações, como quantos 
seriam autorizados, a distância míni-
ma entre eles, o percentual de área 
construída, o investimento mínimo, 
o processo de seleção é salutar. Des-
de que não se perca o objetivo: atrair 
investimentos, criar milhares de em-
pregos com os mais diversos perfi s 
e formações, gerar impostos e de-
senvolvimento social, além de atrair 
novos turistas internacionais ao País, 
diminuindo a evasão de divisas.

É importante discutir o assunto 
com a clareza merecida. Uma olha-
da nas propostas que já passaram por 
Brasília deixa clara a importância 
de pontuar que o fundamental para 
o desenvolvimento do turismo não é 
a legalização do bicho, dos bingos, 
das máquinas de apostas, dos sites de 
jogos que, por sinal, vicejam.

Temos a oportunidade de discu-
tir a aprovar uma lei que, preser-
vada na sua essência e, de prefe-

rência, sem os famosos jabutis que 
escalam árvores, efetivamente irá 
contribuir para a atração de investi-
mentos e implantação dos cassinos 
integrados a resorts.

Independente da coloração po-
lítica, há um razoável – e raro atu-
almente – alinhamento sobre a 
importância da aprovação para a 
transformação social de regiões por 
meio do turismo e suas externalida-
des positivas, como a indústria do 
entretenimento, de economia criati-
va e da cultura. É hora de escolher 
um modelo sensato e tirar o Brasil 
de mais esta liderança do atraso.
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as relações familiares e sociais e a 
criminalidade cresce justamente 
nas sombras –inclusive na 
jogatina ilegal, sem o país 

que se revertem para 
toda a sociedade e não 
apenas para quem joga.

Os exemplos recentes de 
gestão efi ciente da autorização para 

Em meio à retomada das ati-
vidades turísticas, por conta 
do avanço da vacinação, a 

Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Pau-
lo – APRECESP tem trabalhado em 
diversas frentes para apoiar as prefei-
turas associadas, tanto institucional-
mente junto ao governo estadual para 
assegurar os investimentos em infra-
estrutura turística, como também, na 
promoção e divulgação do turismo 
paulista em eventos nacionais.  

A APRECESP tem trabalhado in-
cansavelmente para garantir que to-
das as nossas 70 prefeituras estâncias 
assinem os convênios do Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos (DADE-
TUR), órgão da Secretaria de Turis-
mo e Viagens. No total são R$ 202,2 
milhões anunciados pelo governador 
João Doria, no último dia 05/08, em 
Serra Negra (SP). 

A entidade está em contato dire-
to com as equipes técnicas das pre-
feituras  associadas para assessorar 

APRECESP realiza ações de apoio às prefeituras estância

Ao longo deste ano, a entidade es-
teve presente em todas as edições da 
Revista Festuris, distribuída nacio-
nalmente, além de ter garantido des-
contos exclusivos para a participação 
das prefeituras associadas em edições 
do Festuris Connection – eventos hí-
bridos (presenciais e on-line) realiza-
dos pela organização do evento.

No evento, a entidade vai contar 
com estande próprio e a presença da sua 
equipe técnica para apresentar os atrati-
vos e as belezas das estâncias paulistas 
aos participantes de todo o Brasil.

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

A entidade trabalha pela liberação dos recursos DADETUR 2021 e vai participar da Festuris 

Nossa luta diária é para 
que a APRECESP seja 

reconhecida e possamos 
trazer mais recursos, 

qualificações e turistas às 
nossas 70 estâncias para 

juntos superarmos essa 
crise e impulsionarmos o 
turismo no Estado de São 

Paulo”, destaca Marquinho 
Oliveira, prefeito de 

Morungaba e presidente 
da APRECESP’

RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO COM 
O DIREITO. E COM OS 
SEUS DIREITOS.

Direito Civil • Direito Público / Administrativo • Licitações e Contratos • Lei de Responsabilidade Fiscal • Lei de Improbidade Administrativa

Lei de Concessões e Permissões • Parcerias Público-Privadas • Ações Civis Públicas • Revisão de Precatórios • Tribunais de Contas • Poder Executivo

Poder Legislativo • Direito de Família e Sucessões • Direito Comercial e Societário • Direito do Trabalho e Previdenciário • Direito Tributário

Direito Constitucional • Direito Ambiental • Mediação • Arbitragem

Equipe especializada para atendimento às Prefeituras e Câmaras Municipais.

Ferreira Netto Advogados - Rua Pará, 50 – conjuntos 13 e 14 - (11) 2594.8050 – ferreiranetto@ferreiranetto.adv.br - 01243-020 – São Paulo - SP
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• DADETUR 2021 •

• FESTURIS •

e orientar na elaboração dos pleitos 
e no envio da documentação neces-
sária, de acordo com o Sistema Sem 
Papel e o novo Manual do DADE-
TUR, para que sejam analisados pelo 
Conselho de Orientação e Controle 
do Fundo de Melhoria dos Municí-
pios Turísticos - COC, no qual a en-
tidade tem dois prefeitos representan-
tes: Edvard Alberto Colombo (Ibira) 
e Alexandre de Siqueira Braga (São 
José do Barreiro) e conta ainda com 
a assessoria do engenheiro coordena-
dor, Renato Camargo. 

No último dia 1º de outubro foi 
realizada reunião do COC que anali-
sou 35 pleitos de 18 estâncias. No dia 14/10, foi realizada outra, com mais 

20 pleitos analisados. As próximas 
reuniões serão marcadas mediante ao 
recebimento prévio de novos pleitos 
das prefeituras estância.

 Entre os dias 04 e 7 de novem-
bro, a APRECESP/Turismo Paulista 
vai participar do Festival de Turismo 
de Gramado (RS), um dos mais im-
portantes e representativos eventos 
nacionais do setor. 
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Governo de SP destina R$300 milhões para fi nanciamento de sistema fotovoltaico com juros 
subsidiados; energia solar reduz conta de luz em até 90% e neutraliza carbono

Desenvolve SP lança linha de crédito para hospitais 
fi lantrópicos e santas casas fi nanciarem energia limpa

ODesenvolve SP, banco do 
Governo do Estado, anun-
ciou nessa dia 30 ultimo ,  

o lançamento de linha de crédito 
voltada exclusivamente ao fi nan-
ciamento da aquisição de sistemas 
e equipamentos de energia solar 
fotovoltaica para santas casas e 
hospitais fi lantrópicos de São Pau-
lo. Além de sustentável, o sistema 
reduz em até 90% o valor da conta 
de energia elétrica.

“Em poucas horas, viabilizamos 
R$ 300 milhões para fi nanciamen-
to de implementação de sistema 
fotovoltaico das Santas Casas, para 
permitir que os hospitais fi lantrópi-
cos possam ter energia renovável. 
Isso signifi ca uma economia de até 
90% na conta de energia elétrica 
e um comportamento adequado, 
ambientalmente responsável. Um 
retorno de curto prazo, de fácil e 

verno do Estado para contratos 
adimplentes. Hospitais filantró-
picos e santas casas arcam somen-
te com o valor da Selic.

• Garantia
O fi nanciamento terá como garan-
tia os repasses do SUS (Sistema 
Único de Saúde) aos hospitais.

• Prazos
Prazo de pagamento de até 72 
meses, incluída carência de até 
12 meses.

Entidades benefi centes e assis-
tenciais que realizam atendimento 
SUS na área da saúde no estado de 
São Paulo podem solicitar o cré-
dito pelo site www.desenvolvesp.rápida implantação e que reduz a 

emissão de carbono”, anunciou 
Doria, destacando que a nova linha 
de crédito foi pensada pela equipe 
do governo do estado em virtude 
de promessa não cumprida pelo 
governo federal de um programa 
de energia limpa às Santas Casas.

Por meio da linha ESG Saúde, 
as instituições poderão fi nanciar 
até 100% da implementação, sem 
juros, com prazo de pagamento 
em até seis anos e carência de 12 
meses. O aporte de R$ 300 mi-
lhões do Governo do Estado vai 
garantir que os adimplentes te-
nham a parcela fi xa do juros to-
talmente subsidiada e arquem so-
mente com a Selic.

O investimento em energia so-
lar fotovoltaica oferece retorno 
em curto prazo, já que a implan-
tação é fácil e rápida e o valor 
economizado em energia cobre 
o pagamento do financiamento. 
Depois disso, a instituição tem 
significativa economia de recur-
sos, que poderão ser direciona-
dos ao fortalecimento de sua ca-
pacidade de atendimento.

Pela linha ESG Saúde, hospitais 
fi lantrópicos e santas casas de São 
Paulo poderão fi nanciar a compra 
e instalação de equipamentos para 
produção de energia renovável, 
como placas solares, sistemas fo-
tovoltaicos e outros relacionados. 
As condições são:

• Taxa de juros subsidiada
Taxa fixa subsidiada pelo Go-

com.br. O processo é 100% onli-
ne, simples e desburocratizado.

O Desenvolve SP – O Banco do 
Empreendedor é a instituição fi nan-
ceira do Governo do Estado de São 
Paulo que ampara o desenvolvimen-
to de micro, pequenas e médias em-
presas e de municípios paulistas. Por 
meio de programas e linhas de crédito 
com condições excepcionais, fi nancia 
o crescimento sustentável de negó-
cios e projetos inovadores que melho-
ram a qualidade de vida da população 
e impulsionam a economia e a geração 
de emprego e renda no Estado. Aces-
se: www.desenvolvesp.com.br

• LINHA DE CRÉDITO •

• COMO SOLICITAR •

• SOBRE O DESENVOLVE SP •

Violência contra a mulher alcançou o debate público, mas sociedade ainda 
precisa de mais reação e menos cumplicidade

Uma análise dos 15 anos da Lei Maria da Penha

Homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações. 
Essa obviedade só passou a 

integrar nosso ordenamento jurídico 
em 1988, com a promulgação da atu-
al Constituição da República. Desde 
então, o Estado levou mais 18 anos 
para reconhecer que as brasileiras 
são violentadas sistematicamente em 
níveis que colocam em risco a sua 
integridade física, psicológica, sexu-
al, patrimonial e moral. O principal 
passo para reposicionar nosso sis-
tema de Justiça diante desse ce-
nário foi a aprovação da Lei Ma-
ria da Penha, em agosto de 2006, 
momento histórico do qual tenho 
orgulho de ter participado, então 
como deputado federal.

Apesar de o texto normativo re-
presentar um pacto social, aprovado 
pelo Congresso, a proteção à mulher 
só aumenta, de fato, na medida em 
que os julgadores, promotores de 
Justiça, defensores públicos, delega-
dos e advogados passam a articular 
os conceitos e dispositivos previs-
tos para tanto. Esse pressuposto, 
talvez, seja o maior acerto da Lei 
nº 11.340/2006, que vai muito além 
de prever sanções mais graves aos 
agressores, e se preocupa em propor 
políticas públicas, facilitar o acesso 
ao Judiciário, aprimorar os operado-
res do direito, e educar a população 
sobre o tema.

Pesquisa divulgada pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública em 
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Segurança Pública 
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indica que 
um quarto das 

mulheres acima 
de 16 anos sofreu 

algum tipo de 
violência desde o 

início da pandemia’

agosto de 2021 indica que um quarto 
das mulheres acima de 16 anos so-
freu algum tipo de violência desde o 
início da pandemia. O mesmo levan-
tamento apontou ainda que 4,3 mi-
lhões de brasileiras foram agredidas 
com tapas, socos ou chutes, o que 
representa uma média de 8 mulheres 
espancadas por minuto no país.

Para além de estatísticas – que 
são pouco precisas quando conside-
rada a subnotifi cação –, um balanço 
honesto dos 15 anos de vigência da 
norma precisa olhar para avanços 
estruturais e para desafi os que sur-
giram no período.

Percebo como motivo de come-
moração a divulgação, por parte da 
imprensa e de campanhas institu-
cionais, da existência de um aparato 
de atenção e acolhimento às mulhe-

res agredidas. É
 importante dei-
xar claro que vítimas 
de violência doméstica e familiar 
têm direito a atendimento especia-
lizado da autoridade policial e que 
os magistrados podem determinar 
medidas protetivas de urgência com 
o objetivo de garantir a segurança 
dessas mulheres após a comunica-
ção da ocorrência de qualquer tipo 
de violência prevista na lei. A con-
fi ança no Estado, que tem amparo 
legal para intervir na relação conju-
gal, é imprescindível para alguém 
que teme vingança, se preocupa 
com os fi lhos e/ou tem vergonha de 
expor a intimidade.

Com base nos Arts. 22 e 23 da 
Lei Maria da Penha, a juíza ou juiz 
pode impor, de diferentes formas, 
que o agressor se mantenha afastado 
da vítima, e pode agir para que essa 
vítima tenha seus direitos preserva-
dos. Em casos extremos, de risco de 
morte, há, inclusive, abrigos que ga-
rantem o básico para que essas mu-
lheres recomecem sua trajetória.

Somente em 2020, as autoridades 
de segurança pública do país regis-
traram 1.350 vítimas de feminicídio, 
categoria jurídica criada por lei em 
2015 para especifi car o assassinato 
de uma mulher motivado pelo me-
nosprezo ou discriminação de sua 
condição de gênero. A pena imposta 
ao criminoso é maior do que a san-
ção prevista para o homicídio, e au-

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

menta ainda mais se a vítima estiver 
grávida ou se o crime tiver ocorrido 
em frente aos fi lhos ou pais.

Entre os avanços trazidos pela 
Lei Maria da Penha, vale citar o fi m 
de situações esdrúxulas em que o 
agressor era condenado, no Juizado 
Especial Criminal, a penas de pres-
tação pecuniária que muitas vezes 
acabavam sendo pagas pela própria 
vítima. Também fi cou bem mais di-
fícil se livrar de um processo penal 
exercendo pressão sobre a mulher 
para que se retrate da comunicação 
feita à polícia. Conforme o art. 16 da 
norma, a renúncia à representação só 
pode ocorrer perante um magistrado.

Contudo, a popularização desses 
caminhos oferecidos pela legis-

lação não garante o acesso ao 
sistema de Justiça, em ra-
zão de uma peculiaridade 
da violência doméstica. 
O agressor muitas vezes 
mora com a vítima, possui 
uma relação de intimidade 

com ela, e tenta controlar 
seus atos por todos os meios 

possíveis, inclusive pelo domí-
nio fi nanceiro.

É difícil dizer o quanto a violên-
cia contra as brasileiras aumentou ou 
diminuiu nos últimos quinze anos. 
Mas é certo que o problema rompeu 
os limites do lar e passou a ser reco-
nhecido no âmbito público. Agres-
sões de diferentes tipos também 
deixaram de ser banalizadas e hoje 
suscitam debates importantes para 
a educação dos homens e empode-
ramento das mulheres. Sabemos que 
não é o sufi ciente. A nós, que con-
vivemos nesse contexto, cabe mais 
reação e menos cumplicidade.

 importante dei-
xar claro que vítimas 

caminhos oferecidos pela legis-
lação não garante o acesso ao 

sistema de Justiça, em ra-
zão de uma peculiaridade 

seus atos por todos os meios 
possíveis, inclusive pelo domí-

nio fi nanceiro.
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Caroline de Oliveira Go-
mes, é o nome da atleta 
mongaguaense que foi 

vice-campeã dos 800m rasos, do 
25º Campeonato Sul-Americano 
Sub-18 de Atletismo. A compe-
tição aconteceu em Encarnación, 
no Paraguai. Um dos destaques 
regionais, a atleta de Mongaguá 
é a atual líder da modalidade no 
ranking brasileiro Sub-18.

as mudas produzidas serão planta-
das em canteiros, praças, jardins e 
parques públicos, reforçando o per-
fi l turístico que a cidade paraense 
vem desenvolvendo.

Ambiental, além do planejamen-
to,  intermediação e avaliação de 
programas e projetos da área de 
Educação Ambiental, a supervi-
são da recepção e do emprego de 
recursos públicos e privados apli-
cados em atividades dessa área, 
a implementação e o acompanha-
mento do processo de avaliação 
da Política Municipal de Educa-
ção Ambiental.Os lenços serão encaminha-

dos a hospitais e ofereci-
dos às mulheres atendidas 

A
arrecadação de tampinhas de plástico será uma ação permanen-
te, que passará as tampinhas arrecadadas a uma empresa par-
ceira, a Lar Plásticos, que recolherá e as reverterá em produtos 

que serão doados a famílias em situações de vulnerabilidade da cidade. 
Serão 250 pontos de arrecadação.

Arrecadação agora é ação permanente

Lenços 
para 
cabelo
Prefeitura faz 
arrecadação

Produção de fl ores 
em Holambra é referência 
para projeto social em 
Parauapebas (PA)

COMGEA 
(Comitê Gestor de 
Educação Ambiental)

Motoboy 
aprendiz 
de barbeiro

Mil mulheres serão benefi ciadas

Promoverá atividades educativas

Corta cabelo de 
sem-teto na rua 

Atecnologia desenvolvida em 
Holambra, voltada à produ-
ção de fl ores, está servindo 

como referência para o município 
de Parauapebas, no Pará. O pro-
jeto visa capacitar mulheres em 
situação de vulnerabilidade social 
e incentivar o cooperativismo e a 
abertura de pequenos negócios no 
ramo da fl oricultura. Além disso, 

APrefeitura do Município 
de Carapicuíba instituiu 
o COMGEA, em 13 de 

maio de 2021, através da Porta-
ria nº 870, composto por repre-
sentantes da Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e 
Secretaria de Educação, para 
tomada de decisões e coordena-
ção das atividades relacionadas à 
Política Municipal de Educação 

Omotoboy Johny Galdi-
no, aprendiz de barbeiro, 
corta cabelo de morador 

de rua, devolvendo a autoestima e 
um pouco de dignidade.

Mongaguaense 
é destaque 
no atletismo

MONGAGUÁ

Astrónoma mais 
nova do mundo 
é brasileira
Já participa de 
um programa 
afiliado à NASA

Vice-campeã do 
sul-americano sub-18

N
icole Oliveira, com ape-
nas oito anos de idade, 
a brasileira é conhecida 

como a astrónoma mais jovem 
do mundo, procurando asteroi-
des como parte de um programa 
afi liado à NASA. Participa em 
seminários internacionais e co-
nhece as principais fi guras cien-
tífi cas e espaciais no Brasil.

BRASIL

EMBU DAS ARTES

ATIBAIA

“Tampinha do Bem”

HOLAMBRA

CARAPICUIBA

INDAIATUBA

O projeto visa 
capacitar mulheres 

em situação de 
vulnerabilidade social’

que sofrem queda de cabelo por 
causa do tratamento quimioterá-
pico contra o câncer. 

Aação foi coordenada pelos 
secretários José Aparecido 
Perentel Rostirolla e Adol-

pho Bellini Filho com a limpeza da 
margem do rio paralela às ruas Ari 
Wilson Cremasco e Fenizio Mar-
chini. A ação resultou na retirada 
de um caminhão de resíduos sóli-
dos – aproximadamente 1.100 kg – 
que haviam sido dispostos irregu-
larmente pela própria população. 
Os materiais que podiam ser reci-
clados foram encaminhados para a 
Ascorsi. A ação será estendida para 
outros pontos da cidade.

E
MEF José de Souza Cabral 
de Arabá vem trabalhando 
vários projetos voltados 

ao meio ambiente com foco na 
sustentabilidade. Entre eles es-
tão:  compostagem com produtos 
orgânicos, ensinamento prático 
em fazer mudas para viveiro, téc-
nicas de podas de plantas, entre 
outros. Os trabalhos são desen-
volvidos no Espaço de Educação 
Ambiental, com diversidade de 
livros ecológicos. 

Crianças realizando 
ações transformadoras

Com a assinatura do decreto do novo ICMS Ambiental, fi cam regula-
mentadas as regras para repasse dos recursos aos municípios, com 
distribuição por desempenho. Serão quatro eixos principais: preser-

vação da biodiversidade, restauração da biodiversidade, segurança hídrica 
e geração de energia e gestão de resíduos sólidos.

Projetos 
ambientas 
com foco na 
sustentabilidade

JABOTICABAL

 ITAPIRA OUROESTE

Prefeitura 
e Ascorsi 
Realizam limpeza 
nas margens do 
Ribeirão da Penha

“Refl oresta SP” e 
ICMS Ambiental
Jaboticabal fará parte do programa 

Odescarte incorreto e traz uma série de consequências negativas ao 
meio ambiente, como a contaminação do solo e dos recursos hí-
dricos. A partir de agora, para essas lâmpadas domésticas, a Saev 

Ambiental conta com um programa de logística reversa, que é responsá-
vel pelo gerenciamento das etapas de coleta, transporte, triagem e trata-
mento adequado na indústria de reciclagem.

Lâmpadas fl uorescentes
Saev Ambiental instala coletores

VOTUPORANGA
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Fechada a mais de cinco anos, o acesso ao Parque Caminhos do 
Mar, por Cubatão foi reaberto. Essa é a primeira estrada de rochas 
a ligar o planalto ao litoral do estado de São Paulo. Anteriormente 

para acessar o caminho, era necessário ir a São Bernardo do Campo, 
onde há a outra entrada.

Vale do Ribeira ganha 
rota gastronômica
Chef Morena Leite é a madrinha

Produtores regionais participaram de lives com a chef Morena Lei-
te após o lançamento da primeira rota gastronômica de umas das 
regiões de maior potencial turístico de SP. Esta é a primeira de 

sete rotas gastronômicas que vão contemplar 162 municípios paulistas 
até o segundo semestre de 2022.

VALE DO RIBEIRA

Thermas 
da Mata
Estará entre os 
10 maiores parques 
aquáticos do país

Oparque aquático Thermas 
da Mata, localizado em 
Cotia, tem o objetivo de se 

tornar um dos 5 maiores parques 
do estado e um dos 10 maiores do 
Brasil nos próximos anos. Para 
isso, não está poupando investi-
mento. Neste segundo semestre 
o Thermas da Mata inaugurou o 
primeiro toboágua do parque com 
tapetinho, e em breve virá o Spa-
ce, um toboágua de corpo, radical, 
que terá efeitos translúcidos com 
música durante o trajeto.

Caminhos do Mar
Reaberta a entrada por Cubatão

COTIA

CUBATÃO

ITARARÉ

Rota de 
Cicloturismo 
Circuito 
das Águas
Uma rota em criação

Foi realizado reconhecimen-
to técnico da rota, que terá 
100 km de extensão, além 

do planejamento de ações que en-
volvam e estimulem a economia 
das pequenas propriedades locali-
zadas no trajeto. A nova rota tam-
bém ligará a Região Turística dos 
Cânions Paulista e a Região Turís-
tica da Angra Doce.

Socorro é “Destino 
Turístico Inteligente”
Foi uma das 10 selecionadas pelo MTur

Destinos Inteligentes, atu-
almente, dez cidades bra-
sileiras, representando as 

cinco regiões do país, integram o 
projeto-piloto de implantação de 
DTI, promovido pelo MTur. So-
corro foi selecionada para utili-
zar ferramenta de demanda turís-
tica 100% digital. A plataforma 
poderá ser utilizada durante seis 
meses de forma gratuita pela Se-

SOCORRO

 A plataforma 
poderá ser utilizada 
durante seis meses 

de forma gratuita 
pela Secretaria 

de Turismo’

cretaria de Turismo, onde pode-
rá ser feito pesquisa de demanda 
turística de forma digital.

DE 2021DE 2021

Programa 
Avança Saúde 
São Pedro
Para acabar com 
as longas esperas 
por exames

 POMPEIA SÃO PEDRO

Prevenir 
cárie entre 
as crianças
2 mil kits de 
higiene bucal 
para alunos 
das escolas 
municipais

ASecretaria Municipal de 
Educação e Cultura e o DHS 
distribuíram kits de higiene 

bucal em todas as escolas da rede 
pública de Pompeia. A iniciativa 
visa a prevenção da cárie e a melho-
ria da saúde bucal das mais de 1980 
crianças assistidas. Os alunos tam-
bém irão receber as devidas orien-
tações dos dentistas da rede sobre a 
importância da higienização corre-
ta e frequente.

BARRA BONITA

Os recursos para a compra dos aparelhos foi uma doação do Juizado 
Especial Cível e Criminal e da 1ª Vara de Barra Bonita, totalizando o 
valor de R$ 77.740,00. Foram adquiridos: 4 bombas de infusão, 2 moni-

tores multiparametro, 2 monitores de sinais vitais e 1 sistema de alto fl uxo. 

Novos equipamentos 
para o hospital 
Foram encaminhados ao Hospital 
e Maternidade São José de Barra Bonita

OO programa tem como objetivo o acompanhamento das atividades fí-
sicas aos diabéticos e hipertensos do município e de outras doenças 
crônicas não transmissíveis, benefi ciando também a pessoas com de-

pressão. As aulas são gratuitas e acontecem em vários locais e horários.

“Saúde Já” 
Projeto oferece atividade física à população

FLÓRIDA PAULISTA

OPrograma Avança Saúde 
São Pedro, que vai realizar 
aproximadamente 5.000 

procedimentos para atender toda 
a demanda. O Hospital Benefi -
cente São Lucas, a Santa Casa de 
São Pedro, vai realizar boa parte 
dos procedimentos contratados, 
com realizados exames e cirur-
gias em diversas especialidades, 
como cirurgia geral, gastro, orto-
pédicas, ginecológicas, urológi-
cas, oftalmológicas, otorrinola-
ringológicas e vasculares.
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SANTA FÉ DO SUL

Santa Fé do Sul, é a Capital dos Grandes Lagos
Oferece aos visitantes muito mais do que boa pesca

Acidade é uma Estância Turísti-
ca, situada no extremo noroes-
te paulista, nas divisas dos es-

tados de Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul, a 635 km da capital, conhecida 
como “Capital dos Grandes Lagos”, a 
cidade recebe milhares de visitantes 
nos fi nais de semana. 

Localizada em uma região de gran-
des lagos, formados pelas usinas de 
Ilha Solteira, Jupiá e Água Vermelha, 
e banhada pelo rio Paraná, conta com 
grande riqueza hidrográfi ca, o que faz 
dela um dos melhores destinos para 
pesca do Estado de São Paulo, até por-
que, três bacias hidrográfi cas diferentes 
que passam pelo seu território. Com 
esses atributos, o turismo náutico conta 

com empresas especializadas em alu-
guel de barcos, lanchas e jet skis e no 
turismo de pesca,  piloteiros de barcos 
experientes que dão suporte as pesca-
rias, tendo a Tilápia e o Tucunaré como 
os grandes astros das águas locais.

Com ruas largas, urbanização pla-
nejada, e praças temáticas com monu-
mentos que contam sua história, man-
tém a tranquilidade interiorana.

As praças locais, chamadas de Mu-
seu a Céu Aberto, oferecem cada qual, 
um pouco da história da cidade, com 
exposição permanente de peças como 
canhão, réplica de casa caipira, carro 
de boi, uma mini-locomotiva da déca-
da 1960 entre outra peças.

A cidade teve seu impulso inicial 
devido aos planos de expansão da anti-
ga Estrada de Ferro Araraquara (EFA), 
que eram chegar às barrancas do rio 
Paraná e depois seguir rumo a Cuiabá, 
nos idos de 1946.

Quem visita a cidade tem outras op-
ções de passeios, além dos lagos e do rio. 

O Turismo Rural tem se tornado 
uma forte marca local, com visitas 
abertas às produções de leite, uva, 
manga, coco e banana. Nos núcleos da 
estrada os turistas podem comprar pe-
ças artesanais feitas em cerâmica quei-
mada pelas esposas dos agricultores.

Na Mata dos Macacos, uma área de 
preservação ambiental, podem ser vis-
tos soltos na natureza, diversos animais 
silvestres da fauna regional, entre eles 
os macacos da espécie Prego e Sagui.

Já no Aquário Municipal, com mais 
de mil metros quadrados que abriga 
aquários e lagos ornamentais, podem 
ser vistos cerca de 3 mil exemplares 
de 80 espécies, divididos em quatro 
aquários de 2.500 litros e em três lagos 
ornamentais, de 59, 72 e 82 mil litros.  
Os lagos ornamentais são decorados 
com rochas, plantas e iluminação. Um 
deles é de Carpas Nishikigoi dando 
um colorido especial.

A cidade conta ainda com três mu-
seus. O Museu Histórico Prof. Honório 
Carneiro, que fi ca na Fepasa. O Museu 
da Imagem e do Som “Radialista Ar-
lindo Sutto” e com Parque Ecoturístico 
das Águas Claras, com uma área de 
22.506 metros quadrados, com ótima 
infraestrutura, prainha e área de cam-
ping. O parque foi eleito por leitores de 
um jornal da região como uma das sete 
maravilhas da região. “

Foto 1 - (Em cima) 
Prefeito Evandro Mura; 
Foto 2 - (Em cima) Monumento 
Tucunaré; Foto 3 - Parque 
Ecoturístico das Águas Claras; 
Foto 4 - Parque Ecoturístico
das Águas Claras; 
Foto 5 - Praça Santa Fé 
e Foto 6 - Museu a Céu Aberto

Criamos a Região Turística En-
tre Rios – Rota do Peixe – em par-
ceria com os municípios da região, 
para fomentar o turismo regional e 
fortalecer o artesanato local e o tu-
rismo rural como formas de atrati-
vos turísticos.

Temos buscado recursos e parce-
rias para implantar o Trem Turístico 
fortalecendo o turismo ferroviário e 
também estamos trabalhando bas-
tante em cima do Programa “Orla do 
Sol” com a implementação da Aveni-
da Orla do Sol, com 30 km de exten-
são, e que será um divisor de águas 
para o desenvolvimento do turismo 
municipal e regional, além do Sonho 
de Natal, evento já tradicional da cida-
de”, fala Evandro Mura, prefeito. 

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br
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Por meio de uma parceria fi rmada entre a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social e a Defensoria Pública da União (DPU), o mutirão é para ofer-
ta gratuita de orientações legais a famílias de baixa renda sobre temas como 

aposentadoria, auxílio-doença, auxílio emergencial, medicamentos e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC/LOAS).

Araçatuba 
discute políticas 
públicas

Esse é o principal objetivo 
de uma iniciativa que a 
Prefeitura de Araçatuba, 

com apoio da Câmara, está rea-
lizando em parceria com as en-
tidades e voluntários. A cidade 
quer desenvolver uma cultura de 
acessibilidade, destacando que as 
barreiras físicas são as menos di-
fíceis de serem vencidas. Será re-
alizada, inclusive, uma campanha 
publicitária para ajudar na criação 
desta cultura de acessibilidade.

Birigui em 1º lugar no ranking 
regional de geração de empregos 

Parceria com 
Defensoria Púbica 

Indústria e comércio local começam a recuperação

Mutirão oferece orientações para famílias de baixa renda

ITUPEVA ARAÇATUBA

Birigui liderou a geração de empregos na região em agosto, com saldo de 
556 postos de trabalho formais, segundo divulgação do pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. O saldo positivo é resultado de um total de 

1.473 admissões e 917 desligamentos. O setor industrial foi destaque no mês, 
com saldo de 498 contratações, seguido pelo comércio, com saldo de 76 postos 
de trabalho. No acumulado do ano, Birigui também se destaca na região, com 
1.642 carteiras de trabalho assinadas.

Cartilha do 
projeto ‘São tantas 
emoções’ entregue 
aos alunos do 
Jardim I e II
Iniciativa da Educação tem o 
objetivo de auxiliar os alunos 
a lidarem com as emoções

A cidade quer se tornar 
totalmente acessível

Acartilha para os alunos da 
Educação Infantil, faz par-
te do projeto ‘São tantas 

emoções’, com o objetivo de auxi-
liar os estudantes a identifi carem 
e expressarem suas emoções por 
meio de vivências lúdicas, favo-
recendo o processo de autoconhe-
cimento, aprendizado e validação 
das emoções, elaborado pela equi-
pe de Psicologia Escolar.

BIRIGUI

NOVA CAMPINA

Opolo tem sede na UNIFIA e 
vai atender todo o Circuito das 
Águas Paulista no âmbito tec-

nológico, empreendedor e de inovação. 
A chegada do Polo de Transformação e 
Inovação Digital traz muitos benefícios 
para Amparo e revoluciona o mercado 
de trabalho da região, atraindo novas empresas, startups e incubado-
ras. A sede irá oferecer cursos de capacitação e contará com uma enorme 
estrutura de computadores, salas de reunião e salas de co-working, e cur-
sos de capacitação voltados à demanda da economia local.

Éum programa, inédito na cidade, que 
levará tranquilidade para famílias 
que estão em um momento crítico, 

garantindo abastecimento de água, mes-
mo durante interrupções no fornecimento, 
O kit tem todos os materiais necessários 
para a instalação, como boia, registros, co-
nexões e canos. Cada kit tem valor aproxi-
mado de R$ 630, que estão sendo custeados 
pela Sanebavi.

Amparo faz parceria com Instituto 
de Pesquisa e Inovação
E é inaugurado Polo de Transformação e Inovação Digital 

Programa “Caixa d´Água para todos”
Prefeitura atende moradores em situação de vulnerabilidade 

AMPARO

VINHEDO

irigui liderou a geração de empregos na região em agosto, com saldo de 
556 postos de trabalho formais, segundo divulgação do pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. O saldo positivo é resultado de um total de 

1.473 admissões e 917 desligamentos. O setor industrial foi destaque no mês, 
com saldo de 498 contratações, seguido pelo comércio, com saldo de 76 postos 
de trabalho. No acumulado do ano, Birigui também se destaca na região, com 




