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Um olhar para o futuro dos municípios.

Presidente 
do TCESP
PÁG.  03

Em lúcido artigo, o economista Milton Luiz de Melo Santos, presidente da 
ACCREDITO, mostra as difi culdades das micro e pequenas empresas. Embora re-
conhecidamente, grandes geradoras de emprego. O SEBRAE Nacional, com Car-
los Melles à frente e o estadual com Tirso Meirelles no comando oferecem o apoio 
incondicional à essas empresas que respondem por mais de um quarto do Produto 
Interno Bruto. PÁGS. 04 e 05

Pequenas empresas pedem socorro
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Diretor- executivo do 
interlegis no senado 
federal PÁG.  15
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A balança comercial do agrone-
gócio brasileiro fechou o ano de 
2021 com saldo positivo de US$ 
105,1 bilhões, 19,8% acima do 
verificado em 2020, impulsio-
nada pela alta dos preços inter-
nacionais das commodities. Os 
dados sobre o comércio exterior 
do agronegócio brasileiro foram 
apresentados pelo Instituto de 

AGRONEGÓCIO 
LEVADO 
A SÉRIO

As importações 
brasileiras do 

agronegócio 
apresentaram alta de 

18,9% frente a 2020, 
encerrando 2021 com 

US$ 15,5 bilhões”
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Os Ciclos de Debates fazem 
parte da estratégia pedagó-
gica que o Tribunal vem 
adotando nos últimos 25 
(vinte e cinco) anos e tem 
como objetivo orientar os 
gestores públicos, as lide-
ranças regionais – Prefeitos, 
Vereadores, Secretários – e 
demais interessados sobre 
boas práticas administra-
tivas. Esses ciclos têm o 
objetivo principal de ga-
rantir todos os recursos 
para que as administrações 
públicas refaçam as presta-
ções de contas, em caso de 
erro. PÁGS.  12 e 13

As difi culdades 
da fi scalização

Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) dia 17 último. O documen-
to contempla um ranking dos prin-
cipais produtores, consumidores, 
exportadores e importadores mun-
diais, destacando a relevância 
do Brasil no fornecimento de 
várias commodities, como açú-
car, soja, carnes e café. PÁGS.  06, 
07, 08 e 09
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Entramos em 2022 com a pro-
ximidade do fato mais im-
portante do ano. O ano em 

que nos encontraremos com o novo 
Presidente da República em um país, 
aonde o municipalismo é de raiz, de 
nascimento, de história, mas não de-
vidamente cumprido.

Para nós, municipalistas este deve 
ser um ano de refl exão, de um olhar 
acima do tempo atual. Os governados 
precisam fazer com que os governan-
tes (que virão) se fi xem na imagem do 
município, como realidade.

Não é demais lembrar que o Bra-
sil é, por essência, municipalista. 
Nasceu sob essa Bandeira. Foram ci-
dades como São Vicente, São Paulo, 
Salvador ou Porto Seguro, que deter-
minaram o desenvolvimento político 
e social do país.

São Paulo, onde vai residir o fu-
turo governador, é um exemplo de 
municipalismo. A cidade nasce ao 
lado de uma igreja e de um colégio, 
símbolo da cristandade e da cultura, 
e passa a ser o centro da conquista do 
território nacional e da civilização.

Os bandeirantes alargaram as 
fronteiras do Brasil e reproduziram 
em seu caminho o modelo de Pi-
ratininga, com o desenvolvimento 
caminhando a passos largos, princi-
palmente pelo esforço da iniciativa 
privada, procurando contaminar o 
país com esse saudoso vírus. Da gar-
ra e da disposição de lutar e servir.

E o Brasil para os brasileiros? E 
para os municipalistas? O que é pre-
ciso lembrar? Não há paz social, não 
há política, não há Estado sem o res-
peito à autonomia municipal.

A grande crise politica brasilei-
ra, e ainda não resolvida, tem sido a 
crise da autonomia municipal. Nâo 
basta apenas o restabelecimento da 
autonomia politica  formal. O muni-
cípio exige mais, pois ele é real. É 
a grande escola da democracia e da 
cidadania. É a casa, a rua, o bairro, a 
cidade, o cotidiano do cidadão.

Realmente, 2022 
é o ano em que 

encontraremos o 
Presidente 

da República, 
que precisa ser 
acima de tudo’

O ano em que encontraremos 
o presidente 

Por isso, precisamos encontrar 
um presidente que perceba que a re-
estruturação do país, deve começar, 
inegavelmente, pelo município, base 
da própria nacionalidade e onde se 
fi xa, por um processo de condensa-
ção o próprio sentimento de Pátria.

Precisamos encontrar um presi-
dente que respeite o dinheiro públi-
co, que gerencie os recursos auferi-
dos do trabalho e da conquista dos 
brasileiros, um presidente que pense 
na criança sem futuro e evite que 
seja um adulto sem passado. 

Enfi m, precisamos encontrar um 
presidente que diminua a dívida do 
país que consome praticamente  to-
talidade da produção , fazendo do 
municipalismo o seu caminho para 
atingir esse desiderato.

Realmente, 2022 é o ano em que 
encontraremos o Presidente da Re-
pública, que precisa ser acima de 
tudo, “um animador do empresário e 
dos construtores pequenos e grandes 
da economia nacional”

Mas, abril é o mês fi nal e defi nitivo 
para que se encontre o caminho dese-
jado , que é a formação de uma ambi-
ência eleitoral que acene com coisas 
concretas para os próximos anos.

A  Alemanha nos deu o exem-
plo. Basta segui-lo. Lá ganhadores e 
perdedores se reuniram para discutir 
como construir a economia com res-
peito ao social.

Aqui, não muito tempo atrás, Má-
rio Covas nos deu o exemplo. “O mais 
importante fator da produção é o ho-
mem e ao homem se destina todo o re-
sultado da atividade econômica”.

“A gestão pública e o controle 
externo precisam mudar”

Durante a sessão, os Conselheiros 
prestaram elogios à atual Presidência 
exercida pela Conselheira Cristiana 
de Castro Moraes, que, por sua vez, 
agradeceu o apoio à sua gestão. Após 
os pronunciamentos, a nova direção 
do TCE foi saudada pelos demais 
membros do Conselho, Auditores, 
Ministério Público de Contas e Fa-
zenda do Estado.

Em nome do Colegiado, o Con-
selheiro-Decano Antonio Roque Ci-
tadini saudou os novos componentes 
da Mesa Diretiva e disse ter a convic-
ção de que a Corte de Contas estará 
em boa direção, com a implantação 
de novos de seus membros.

Afi rma Dimas Ramalho ao ser eleito presidente do Tribunal de Contas que será empossado no dia 1º de fevereiro

Em seu pronunciamento, ao desta-
car a gestão da Conselheira Cristiana 
de Castro Moraes e  agradecer a seus 
pares pela eleição, o Conselheiro 
Dimas Ramalho falou que trabalhará 
com empenho para o fortalecimento 
e engrandecimento da instituição – 
com ações que caminhem no sentido 
da modernização e na continuidade 
dos projetos que já se encontram em 
tramitação na Casa.

“Nossa missão é descobrir e cons-
truir o que será o controle externo no 
pós-pandemia. As demandas da po-
pulação mudaram. A gestão pública 
e o controle externo precisam mudar. 
Estamos no meio de uma revisão do 
planejamento estratégico e também 
começamos a trabalhar com a nova lei 
de licitações. É um momento de mui-
ta novidade e de oportunidades para 
aprimorar o serviço que entregamos à 
sociedade”, avalia o Presidente eleito.

Promotor de Justiça do Ministério 
Público do Estado de São Paulo tendo 
exercido seis mandatos como Deputa-
do Estadual e Federal, Dimas Rama-
lho tomou posse no TCESP em agos-
to de 2012, após sua indicação pelos 
Deputados Estaduais da Assembleia 
Legislativa. Formado em Ciências Ju-
rídicas pela Universidade de São Paulo 
(USP), Dimas Ramalho foi Presidente 
do Centro Acadêmico XI de Agosto 
na Faculdade de Direito da USP.

Após os estudos acadêmicos, in-
gressou por concurso no Ministério 
Público até se tornar Procurador de 
Justiça e, após isso, tornou-se pro-
fessor titular do Curso de Direito do 
Centro Universitário de Araraquara. 
Eleito Deputado Estadual, legislou 
na Assembleia paulista por três man-
datos. Deputado Federal por 10 anos, 
Dimas Ramalho foi líder de bancada 
de seu partido e integrou as Comis-
sões de Redação e Justiça; de Segu-
rança Pública; e de Cidadania.

Nossa missão 
é descobrir 

e construir o 
que será o controle 

externo no 
pós-pandemia. 

As demandas 
da população 

mudaram. A gestão 
pública e o 

controle externo 
precisam mudar ’

OColegiado do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) elegeu, por 

unanimidade, o Conselheiro Dimas 
Ramalho para presidir as atividades 
da Corte de Contas paulista durante 
o ano de 2022, em sucessão à Con-
selheira Cristiana de Castro Moraes.

Este será o segundo mandato de 
Dimas Ramalho, que presidiu o ór-
gão em 2016.

Na mesma sessão, também por 
decisão unânime, foram eleitos o 
Vice-Presidente e o Corregedor da 
Corte de Contas paulista. No próxi-
mo exercício, o Conselheiro Sidney 
Estanislau Beraldo responderá como 
Vice-Presidente, enquanto a Cor-
regedoria fi cará a cargo do Conse-
lheiro Renato Martins Costa. Os de-
signados para os cargos, todos com 
mandato de um ano, tomarão posse 
no início de fevereiro.

Participaram da sessão, além 
dos eleitos e da Presidente, os Con-
selheiros Antonio Roque Citadi-
ni; Edgard Camargo Rodrigues; o 
Auditor-Substituto de Conselheiro 
Samy Wurman; o Procurador-Geral 
do Ministério Público de Contas, 
Thiago Pinheiro Lima; e o Procu-
rador-Chefe da Procuradoria da Fa-
zenda do Estado junto ao TCESP, 
Luiz Menezes Neto.

•  PRESIDENTE •

•  HISTÓRICO •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Eleitos • Conselheitos Renato Martins Costa, Dimas Ramalho e Sidney Beraldo 

Cristiana de Castro Moraes e Dimas Ramalho • Transmissão de cargo
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Começamos o ano, como qua-
se sempre: renovando nos-
sas esperanças e acreditando 

que poderemos viver os próximos 
365 dias plenos de boas novas.  En-
tretanto, o mês de janeiro já cuidou 
de nos entregar alguns choques de 
realidade, como as notícias sobre 
chuvas torrenciais, alagamentos, de-
sabamentos e tragédias (como a de 
Capitólio). A isso tudo se somam as 
condições nada alvissareiras de nos-
sa economia, nos levando a refl etir 
sobre o que seria racional “esperar 
para o novo ano”.
• a infl ação chegando a dois dígitos 
(10,74%), a mais alta em 18 anos;
• a taxa básica de juros da economia, 
que sofreu sete correções em apenas 
nove meses de 2021, saiu de 2% a.a. 
para 9,25% a.a., afetando diretamen-
te o crédito/consumo;
• a elevada taxa de desemprego (cer-
ca de 14%), que agrega desemprega-
dos, desalentados e subocupados sob 
a cifra de 30 milhões de brasileiros 
afastados do mercado consumidor

O “voo de galinha” de nossa eco-
nomia em 2021 — especialmente 
observado no setor de serviços com 

a retomada de atividades após o perí-
odo de distanciamento social – não 
deve se repetir em 2022.  A infl ação 
de dois dígitos, o aumento das taxas 
de juros, a crise hídrica, a incerteza 
(ainda) gerada pelas novas ondas da 
pandemia e as turbulências típicas 
de uma véspera eleitoral polariza-
da só corroboram a baixa confi ança 
do consumidor e dos empresários, 
limitando ainda mais as chances de 
um desempenho positivo da econo-
mia em 2022.

O cenário de desaceleração deixa 
poucos vetores para o crescimen-
to. Alguns indicadores econômicos 
apontam uma forte tendência à esta-
gfl ação em 2022 no Brasil, com cres-
cimento próximo a zero e pressão 
infl acionária. Com certeza, será mais 
um período para testar a resiliência 
(chamem de criatividade ou jeitinho, 
se quiserem) do povo brasileiro.

Nesse pano de fundo, existe um 
aspecto que desafi a até as mentes 
mais brilhantes em termos de Políti-
ca Pública: como prover sustentabili-
dade e crescimento a centenas de mi-
lhares de micro e pequenas empresas 
que, com a pandemia e as medidas 

2022: o que esperar   além da comemoração 

É preciso coragem e criatividade de políticas públicas       de forma a proporcionar o desenvolvimento
do bicentenário   da independência?

de isolamento social, viram as suas 
cadeias produtivas e modelos de ne-
gócios se tornarem inadequados de 
uma hora para outra, impactando 
fortemente a sua sobrevivência, es-
pecialmente como responsáveis pela 
geração de milhões de empregos em 
nossa economia.

Mesmo com a ajuda fi nancei-
ra proporcionada pelas medidas do 
Ministério da Economia e do Banco 

Central do Brasil, com oferta de li-
nhas de crédito emergenciais (PRO-
NAMPE e BEM-Programa Emer-
gencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda, como exemplos), o fato 
é que houve uma forte retração de 
consumo de produtos e serviços – 
em um primeiro momento em fun-
ção das incertezas do cenário -, que 
impactou negativamente o fatura-
mento e  o caixa dessas empresas, 
levando-as à inadimplência (atrasos 
de mais de 90 dias) junto às institui-
ções fi nanceiras.

Importa registrar que, em pes-
quisa recente conduzida pela Boa 
Vista Serviços com consumidores 
inadimplentes em todo o país, ve-
rifi cou-se que 60% deles estão for-
temente endividados por conta do 
desemprego e da redução da renda. 
Outro ponto importante: a maior 
parte dos inadimplentes possui 
mais de três contas em atraso, com 
dívidas acima de R$ 5.000,00 e es-
tão com seus nomes há mais de 90 
dias negativados.

Sabemos que no Brasil existem 
perto de 12 milhões de Microem-
preendedores Individuais (MEIs) e 

cerca de 6 milhões de micro e pe-
quenas empresas, que respondem 
por quase 30% do PIB (52% do em-
prego formal e 40% da massa sala-
rial brasileira).

Esse grande conjunto de empre-
sas, onde muitas vezes “o bolso di-
reito se confunde com o bolso es-
querdo”, foi o que mais sofreu com 
as adversidades provocadas pela 
pandemia. Por uma questão de so-
brevivência, muitas delas ainda têm 
optado por colocar comida na mesa 
ao invés de cumprir com os com-
promissos fi nanceiros e tributários 
do seu dia a dia.

Recentemente, o Congresso Na-
cional aprovou um Projeto de Lei 
para conceder condições mais apro-

Milton Luiz de Melo Santos 
Economista e Presidente da ACCREDITO 
Sociedade de Crédito Direto SA

O “voo de 
galinha” de 

nossa economia 
em 2021 — 

especialmente 
observado no setor 

de serviços
com a retomada 

de atividades 
após o período 

de distanciamento 
social – não deve se 

repetir em 2022.’

retorno das atividades (produção, 
distribuição e consumo) e a conse-
quente retomada dos empregos e da 
renda nos diversos setores ocupados 
por essas empresas.

Com esse cenário, onde os indi-
cadores patinam e as dúvidas são 
maiores do que as certezas, acom-
panhados pela ausência de decisões 
políticas mais assertivas quanto à 
situação dessas centenas de milha-
res de empresas, certamente assis-
tiremos ao agravamento do quadro 
das tensões sociais. Com certeza, 
qualquer comemoração que por-
ventura se queira fazer sobre o bi-
centenário de nossa Independência 
passará bem ao largo das reais ne-
cessidades de nosso povo.

priadas para a renegociação de dívi-
das (com cerca de R$ 50 bilhões), no 
âmbito do SIMPLES Nacional. Infe-
lizmente, o veto presidencial deixou 
a todos atônitos, já que essa medida 
se impõe para atenuar a grave situ-
ação de milhões de MEIs e micro-
empresas impossibilitadas de pros-
seguirem com suas atividades em 
função dos débitos registrados com 
a Receita Federal.

A regularização das dívidas tribu-
tárias dessas empresas, bem como a 
fl exibilização das regras de cobran-
ça por parte dos agentes fi nanceiros, 
relativamente aos débitos em atraso 
dos empréstimos em curso, exige 
coragem e criatividade de políticas 
públicas de forma a proporcionar o 
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Com o apoio e 
confiança do 
Governador 

João Doria e do
 Vice-Governador 
Rodrigo Garcia, já 

foi assinado, desde 
quando assumi 

como Secretário 
de Agricultura, em 

junho de 2021, mais 
de mil convênios 

com a SAA’

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

No período em que comple-
tou 130 anos de existência, 
a Secretária de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA) teve diversos motivos 
para comemorar. Comandada pelo 
advogado e produtor rural Itamar 
Borges, a pasta alcançou bons resul-
tados em 2021, não só em orçamen-
to, quanto em programas efetivados.

Itamar Borges traz no currículo 
o título de prefeito mais premiado 
do Brasil, quando esteve à frente 
de Santa Fé do Sul, pelo número e 
qualidade de políticas públicas im-
plantadas durante sua gestão, tendo 
se destacando posteriormente como 
Deputado Estadual.

Além do importante apoio aos 
produtores paulistas, principalmente 
no momento de retomada da pande-
mia, o ano da Secretaria foi pautado 
na desburocratização, incentivo à 
pesquisa e sustentabilidade.

Para isso, foram lançados progra-
mas como o Melhor Caminho, que 
busca o desenvolvimento da zona 
rural, simplifi cando a vida do agri-
cultor ao favorecer o escoamento da 
produção agropecuária, além de di-
minuir a erosão do solo e o assorea-
mento dos rios. 

“Com o apoio e confi ança do Go-
vernador João Doria e do Vice-Go-
vernador Rodrigo Garcia, já foi as-
sinado, desde quando assumi como 
Secretário de Agricultura, em junho 
de 2021, mais de mil convênios com 
a SAA. Realizamos lançamentos 
e entregas como as dos Programas 

Melhor Caminho, Segurança no 
Campo, Rotas Rurais, Cozinhali-
mento e de resoluções em benefícios 
de diversos setores produtivos, como 
heveicultura, ovinocultura, mudas de 
café, equinos, entre outros”, afi rma o 
Secretário Itamar Borges. 

Com o Melhor Caminho, serão 
atendidos cinco mil quilômetros de 
estradas rurais em todo o Estado. Já 
o Rotas Rurais traz a identifi cação 
das estradas e da entrada da portei-
ra da propriedade de forma digital, 
levando inclusão social, produtiva, 
acesso à saúde e serviços ao produ-
tor.  O Cozinhalimento fortalece o 
empreendedorismo e a geração de 
renda por meio da instalação de co-
zinhas industriais. Enquanto o Segu-
rança no Campo, em ação conjunta 
com os municípios, leva o trabalho 

Secretaria de Agricultura   e Abastecimento faz

Em 2021, a SAA também teve importantes lançamentos       e efetivações de programas voltados ao agronegócio
130 anos com recorde de   investimentos estaduais

de ronda rural com viaturas especí-
fi cas e identifi cadas para o trabalho. 

Entre as ações de apoio ao agri-
cultor, também se destacam as Câ-
maras Setoriais, criadas para atuar 
como um fórum permanente de in-
terlocução entre os setores privado e 
público do agronegócio. 

Outra conquista importante foi a 
sanção da Lei dos Produtos Artesa-
nais, que ocorreu no último mês de 
novembro. O projeto de lei 607/2021, 
que foi rapidamente aprovado e assi-
nado pelo Governador João Dória, 
dispõe sobre a manipulação e o be-
nefi ciamento de produtos de origem 
animal, sob a forma artesanal, bem 
como sobre sua inspeção e fi scaliza-
ção sanitária no estado de São Paulo.

Assim como a reabertura das Casas 
de Agricultura. O Secretário Itamar 
Borges, logo em sua chegada, a par-
tir de junho de 2021, cancelou o ato 
que fechava as Casas de Agricultura, 
mantendo todas abertas e funcionando. 
Borges, inclusive, visitou pessoalmen-
te uma dezena delas nestes primeiros 
sete meses, reafi rmando o compromis-
so de mantê-las em funcionamento. 

Os espaços funcionam como uma 
extensão da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento nas cidades do 
interior de São Paulo, atendendo aos 
agricultores rurais, oferecendo infor-
mações e orientações técnicas e pres-
tando serviços agregados.

Em 2021, a SAA também alcan-
çou bons números em questões orça-
mentárias e de investimento. O gran-
de destaque foi para o recorde de 52 
milhões de reais estaduais destinados 
aos institutos de pesquisa ligados à 
Secretaria.  O valor vem sendo usado 
na modernização das unidades para 
aprimorar o atendimento a demandas 
de inovação e pesquisa do agronegó-
cio de São Paulo e do Brasil.

“Este é um recurso complementar 
que vem fazer a diferença para esse 
momento. Mostra o quanto o Gover-
nador João Doria e o Vice-Gover-
nador Rodrigo Garcia são sensíveis, 
apostam e acreditam na ciência. Se 
estamos onde estamos com o agro, se 
chegamos onde chegamos é por cau-
sa da pesquisa. Se temos condições 

•  BONS NÚMEROS  •

de avançar, é também através da pes-
quisa e dos nossos Institutos. Seja 
para enfrentar os desafi os do mundo, 
como o aumento da produtividade e 
a redução de áreas, até para enfren-
tar os desafi os como os climáticos”, 
afi rmou Borges na ocasião.

No orçamento, a pasta registrou 
um incremento de 300%, indo de 
600 milhões para dois bilhões de re-
ais. Os números são apenas um dos 
fatores de reconhecimento da impor-
tância que o agronegócio tem, não só 
para a economia do Estado - corres-
pondendo a 22% da economia pau-
lista -, como de todo o país. 

Para 2022, a previsão é de que o 
valor orçamentário também supere 
um bilhão de reais.

Iniciativa da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, o Ranking Município 
Agro foi divulgado em dezembro 
passado. A premiação é o incentivo 
da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo 
para promover o desenvolvimento e 
a implantação de políticas públicas 
relacionadas ao setor agropecuário, 
sendo executado pela em parceria 
com as prefeituras.

As prefeituras, ao aderirem ao 
Sistema Estadual de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável - SEDRUS, 
reconhecem a importância do agro 
e das necessidades de investir em 
ações para melhorar as condições de 
vida das pessoas na área rural. Uma 
forma de incentivar estas ações em e 
o Ranking do Município Agro.

No total, se inscreveram 410 cida-
des no ciclo 2020/2021, das quais 85 
foram ranqueados levando em con-
sideração critérios como Estrutura 
Institucional, Infraestrutura Rural, 
Produção e Consumo Sustentável, 
Defesa Agropecuária, Abasteci-
mento e Segurança Alimentar, For-
talecimento Social do Campo, Bio-
diversidade, Resiliência, mitigação 
e adaptação às Mudanças Climáti-
cas, entre outros. 

Entre os 85 municípios do 
ranking, foi realizada uma premia-
ção que somou o total de R$4.15 
milhões. Os três primeiros colo-
cados foram: Joanópolis, Bragan-

ça Paulista e São Bento do Sapu-
caí, recebendo 400, 300 e 200 mil 
reais, respectivamente. 

Os municípios que fi caram do 4º 
ao 10º lugar receberam R$ 100 mil 
cada um, entre 11º ao 20º lugar R$50 
mil, do 21º ao 30º lugar R$ 40 mil e 
do 31º ao 85º lugar R$ 30 mil.

Os 5 municípios que mais evolu-
íram em relação ao ranking anterior 
(2019/2020), receberam um total de 
R$580 mil. Os premiados foram:
1º lugar: Nova Guataporanga 
(R$ 200 mil)
2 º lugar: Campos Novos Paulista 
(R$ 150 mil)
3º lugar: Cabreúva (R$ 100 mil)
4º lugar: São José do Rio Preto 
(R$ 80 mil)
5º lugar: Macaubal (R$ 50 mil)

Liderado pela FAESP/SENAR, 
Secretaria de Agricultura e Sebra-
e-SP, o Projetos Integrados é uma 
importante parceria com o Gover-
no Estadual, que somou forças para 
resolver questões fundamentais do 
setor agropecuário dando celeridade 
ao processo de desenvolvimento sus-
tentável do agronegócio paulista.

Com base nessas demandas, a FA-
ESP, o SENAR-SP e o SEBRAE-SP, 
Governo do Estado com parceria da 
Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento – SAA, implementaram 

•  RANKING MUNICÍPIO 
AGRO • •  PARCERIA COM 

FAESP/SENAR •

Itamar Borges e João Doria • Lançamento do Melhor Caminho em São José do Rio Preto Secretário Itamar Borges no gabinete da SAA

As Casas de Agricultura, como a de Botucatu 
atendem os agricultores no interior do Estado 

14 Projetos Integrados envolvendo 
os seguintes temas: Aftosa, Defesa 
Animal, Defesa Vegetal, Inspeção, 
Código Florestal, ICMS, Crédito e 
Seguro, Segurança no Campo, Co-
nectividade, Transformação Digital, 
Compras Públicas, Desenvolvimen-
to Regional - Arranjos Produtivos 
Locais, Feira do Empreendedor, 
Centro de Operações do Agronegó-
cio e Reabertura das Casas da Agri-
cultura para Assistência Técnica.

Essa colaboração propiciou a 
execução de diversas ações bem 
como alguns encaminhamentos para 
concretização futura, que constam 
neste documento entregue hoje e 
que mostram a grandeza do trabalho 
realizado em tão pouco tempo. São 
mais de 200 profi ssionais envolvi-

dos, no campo e nas equipes técni-
cas das três entidades, que contribu-
íram para a manutenção do produtor 
e trabalhador no campo, gerando 
emprego e renda. 

No último dia 3 de janeiro, foi 
apresentado relatório completo a 
respeito do programa, que é exem-
plo de trabalho colaborativo, madu-
ro e moderno de alcançar o consenso 
e viabilizar soluções para problemas 
de difícil transposição, razão pela 
qual seguirão atuando na busca de 
alternativas para as ações que ainda 
não foram realizadas.

“O nosso corpo técnico da Se-
cretaria tem se encontrado com os 
membros da FAESP/SENAR-SP, 
assim como do Sebrae SP, que tra-
zem sugestões de atendimento ao 
produtor, reivindicações e propostas 
de parceria para execução de proje-
tos, como para a Lei dos Produtos 
Artesanais (Lei nº 17.453 /2021), dos 
Arranjos Produtivos Locais (APL) do 
Agro, assim como a retirada da vaci-
na da febre aftosa e a execução dos 
corredores sanitários, além de outros 
projetos realizados em conjunto com 
os nossos pesquisadores, a CATI (Co-
ordenadoria de Assistência Técnica 
Integral) e a Defesa Agropecuária em 
benefício dos produtores paulistas”, 
comenta o Secretário de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo.

Os trabalhos das três entidades 
continuam, para que possam con-
cluir, no primeiro trimestre de 2022, 
a execução daqueles projetos ainda 
em andamento, o que inclusive de-
monstrará aos produtores rurais o 
comprometimento do Governo em 
solucionar as demandas do setor.



Para quem ainda acha que exis-
tem espaços fechados para as 
mulheres, muito se engana. 

Grande prova disso é o Congresso 
Nacional das Mulheres do Agrone-
gócio, setor que aparentemente é um 
universo masculino, teve sua 6ª. Edi-
ção de 25 a 27 de outubro.

Integrado ao evento, que reuniu 
mais de 3 mil pessoas do Brasil e do 
exterior durante três dias de debates 
sobre o futuro do setor, aconteceu 
também o 3º YAMI - Youth Agribu-
siness Movement International, am-
bos de forma presencial e em Digital 
Experience, elevando os debates so-
bre o futuro do setor, o papel da mu-
lher e do jovem no crescimento do 
agro brasileiro.

Em 2016, plantamos uma semen-
te em solo fértil e, hoje, o CNMA já 
germina na agenda de milhares de 
mulheres. Confi ra um pouco da nos-
sa história e faça parte da colheita 
desta safra que só gera bons frutos!

Durante o 6º CNMA, 2.500 con-
gressistas acompanharam debates 
que destacaram a contribuição e a 
importância do papel das mulheres 
no crescimento do setor. Foram cin-
co mesas-redondas, cinco painéis, 
além do anúncio das vencedoras do 

4º Prêmio Mulheres do Agro Bayer/
ABAG, do lançamento do documen-
tário “Quando ouvi a voz da terra” e 
a homenagem à embaixadora da edi-
ção, a agropecuarista Sônia Bonato.

O evento destacou em seus deba-
tes a agenda de ações das empresas 
ligadas ao campo voltadas ao ESG 
(Ambiental, Social e Governança, 
em português). Foram apresenta-
dos projetos em andamento e o que 
está em desenvolvimento visan-

do agregação de valor ao produtor, 
agricultura regenerativa, tecnologia 
e inovação no campo, com foco na 
contribuição da mulher para o ama-
durecimento do setor.

A Primeira mesa-redonda do 
evento tratou de Política Internacio-
nal e Filantropia, com a participação 
da Ministra Conselheira da Em-
baixada do Reino Unido no Brasil, 
Melanie Hopkins, que falou sobre 
agenda programada para a COP26 
(Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudança do Clima), ressaltando 
a necessidade do engajamento do 
agronegócio do Brasil.

Assuntos de extrema relevância 
foram debatidos nos três dias, inclu-
sive uma pauta sobre o compromisso 
do Brasil em alimentar o mundo.

Para a presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB), Teka Ven-
dramini, é importante ressaltar que o 
agronegócio do Brasil ainda é forma-
do por 80% de pequenos produtores 
e que há muito a ser feito para que 

Mesa redonda: Política Internacional e Filantropia • No estúdio: Teka Vendramini, Presidente da 
Sociedade Rural Brasileira; Marcello Brito, Presidente do Conselho Diretor da ABAG e a moderadora Carolina 
Ercolin, Jornalista, âncora e editora da Rádio Eldorado, do Grupo Estado, e apresentadora da TV Estadão

Carolina Gama, 
show manager do 
CNMA e do YAMI 
(no meio). à esquerda 
Sônia Bonato, embaixadora do 6º CNMA e 
Aretuza Negri, embaixadora do 3º YAMI

Mesa redonda: Negócios e Agregação de Valor • No telão: Ana Helena de Andrade, 
diretora de Assuntos Governamentais da AGCO do Brasil e Rafael Miotto, Vice-Presidente 
New Holland Agriculture América do Sul. No estúdio (da esquerda pra direita): Natália 
Carvalho, Líder de Lançamento da Plataforma Intacta2 Xtend da Bayer; Rogério Castro, 
CEO da UPL; Cesar Vieira, gerente-executivo e Responsável de Agronegócio no DataLab; 
Antonio Carlos Zem, CEO da Biotrop; e a moderadora Priscila Mazochi, gerente de 
Marketing e Comunicações para América Latina e Caribe, na WEConnect International

Mesa redonda: a Nova Liderança do Agro • Da esquerda para a direita no telão: 
Juliana Justi, Head Latam Recursos Humanos Agro na BASF; Eveline Alves, Fundadora 
do Priori Agro; Carolina Brandão, gerente de Marketing Brasil da New Holland Agriculture 
e Marcos Jank Professor de Agronegócio Global do INSPER. No estúdio: a moderadora 
Camila Macedo Soares, sócia-diretora da Biomarketing.

o nível de tecnifi cação desse percen-
tual chegue ao mesmo patamar da-
queles 20% que participam das ex-
portações. Segundo ela, a pandemia 
foi uma crise transformadora e, após 
o baque inicial, o agronegócio brasi-
leiro produziu muito e mostrou que 
tem importante valor.

“O agro já promove, em sua es-
sência, ações que visam sustentabi-
lidade ambiental, social e econômi-
ca, mas segue buscando aperfeiçoar 
sua forma de produção e gestão para 
promover cada vez mais a susten-
tabilidade nos negócios ligados ao 
campo. Pudemos confi rmar isso ao 
longo do CNMA, com os exem-
plos de projetos que já estão em 
andamento e o importante papel da 

mulher nesse cenário”, destaca 
a show manager do evento, 

Carolina Gama.
O Congresso também 

foi palco do pré-lança-
mento para o agro do 
documentário produzido 
pela pecuarista referên-
cia em bem-estar animal, 
Carmen Perez, que tem 

como proposta fornecer 
elementos para que as pesso-

as tenham mais informação da 
realidade do campo brasileiro. 

Nove produtoras rurais que se 
destacaram pela excelência em ges-
tão inovadora e sustentável e foram 
reconhecidas através de premiação 
“Prêmio Mulheres do Agro 2021”, 
durante evento, divididas entre as 
categorias: pequena, média e grande 
propriedade. Idealizado pela Bayer, 
em parceria com a Associação Bra-
sileira do Agronegócio (Abag), a 
premiação reconhece mulheres de 
diferentes regiões do país por suas 
gestões inovadoras e sustentáveis, 
que vão desde pecuária e aquacultu-
ra a grãos de soja, milho, trigo, café e 
cana de açúcar. Criado em 2018 pela 
Bayer, nessa edição contou com 700 
mulheres inscritas, agricultoras e pe-
cuaristas de várias regiões do Brasil

Foram premiadas :Pequena Pro-
priedade - 1° Marcia Kafensztok 
(Tibau do Sul, RN), 2° Laura Mou-
ra Montans (Batatais, SP), 3 Iala 
Gomes dos Santos (Monte Carme-
lo, Minas Gerais); Média Proprie-
dade - 1° Liliane Caramóri (Unaí, 
MG), 2° Eleonora Maria Monnerat 
Erthal (Bom Jardim, RJ), 3° Fabío-

O agro já 
promove, em 
sua essência, 

ações que visam 
sustentabilidade 
ambiental, social 
e econômica, mas 

segue buscando 
aperfeiçoar sua 

forma de produção e 
gestão para promover 

cada vez mais 
a sustentabilidade 

nos negócios ligados 
ao campo’

Os debates 
evidenciaram 

que o jovem 
é o grande 

protagonista 
da nova era 
do agro, por 

conta de sua 
familiaridade 
com as novas 

tecnologias, 
proatividade e o 

acesso rápido 
às informações’

Agronegócio tem evento   liderado por mulheres

Mulheres ocupando seus      lugares em todos os setores
e espaço para    jovens do trade

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

Carolina Gama, 
show manager do 
CNMA e do YAMI 
(no meio). à esquerda 

mulher nesse cenário”, destaca 
a show manager do evento, 

Carolina Gama.

Carmen Perez, que tem 
como proposta fornecer 

elementos para que as pesso-
as tenham mais informação da 

realidade do campo brasileiro. 

la Magalhães (Rio Verde, GO) e na 
categoria Grande Propriedade - 1° 
Erika Marina Urban (Patos de Mi-
nas, MG), 2° Tabata Stock (Guara-
puava, PR) e 3° Ida Beatriz Macha-
do (Cáceres, MT).

Durante a terceira edição do 
YAMI - Youth Agribusiness Mo-
vement International reuniu durante 
os três dias de conteúdo 700 jovens, 
que participaram do evento em 
busca de preparo e insights para os 
desafi os do setor, foram promovi-
das mesas-redondas, com os temas 
digital, agregação de valor e nova 
liderança do agro. “Os debates evi-
denciaram que o jovem é o grande 
protagonista da nova era do agro, 
por conta de sua familiaridade com 

as novas tecnologias, proatividade e 
o acesso rápido às informações.

O YAMI celebrou novos líderes 
do agro, considerando que o seg-
mento necessita de uma renovação 
de suas lideranças, principalmente 
para promover a mudança de vi-
são, ainda destorcida, do que é o 
setor. Esse processo de desmistifi -
cação dos negócios do campo passa 
pela importância da comunicação 
fora da porteira e pelo rejuvenes-
cimento de quem fala pelo agro e 
lidera o setor.

A 7ª edição do CNMA e a 4ª 
edição do YAMI estão confi rmadas 
para os dias 26 e 27 de outubro de 
2022, presencialmente, no Transa-
merica Expo Center, em São Pau-

lo (SP), de forma presencial e terá 
como Embaixadora a agropecuaris-
ta Sônia Bonato, e produtora rural e 
agroinfl uencer Aretuza Negri, aco-
lhendo os participantes do YAMI.

A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) 
trabalha para o fortalecimento e o equilíbrio nas ca-
deias produtivas do agronegócio, com o objetivo de 
valorizar e disseminar o papel estratégico do setor 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil e para 
a segurança alimentar e energética do planeta. Fun-
dada em 1993, a entidade tem a certeza da vocação 
do Brasil para o agronegócio, por isso empenha seus 
esforços para contribuir para que o País alcance a li-
derança global na oferta de produtos agroindustriais, 
aliando preservação ambiental, desenvolvimento so-
cial, produtividade, rentabilidade e competitividade. 
A ABAG conta atualmente com 80 associados. 
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Top Destinos Turísticos 
incentiva regionalização
Já na edição 2022, o prêmio Top Destinos Turísticos incorpora a 17ª categoria, denominada ‘Regiões Turísticas’

a deman-
da nos 16 
segmentos 
de mercado. “A 
cada um deles corresponde uma ca-
tegoria do Prêmio, na qual a cidade 
Top Campeã é eleita a partir da quan-
tidade de votos obtidos na WEB e 
ponderados pelo total da população 
residente; para garantir equidade 
competitiva para todos os municí-
pios inscritos gratuitamente”, infor-
ma Aristides Cury, presidente da As-
sociação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil – ADVB. 

“Numa segunda etapa, a análise 
qualitativa dos destinos Top Finalis-
tas é feita por categoria, a partir da 
pontuação atribuída pelo júri técnico 
constituído por profi ssionais de no-
tória especialização”, complementa 
Walter Teixeira, presidente da As-
sociação Mundial dos Profi ssionais 
de Viagens e Turismo – Skål Inter-

Prêmio TOP 
DESTINOS 

TURÍSTICOS, 
o maior 

reconhecimento 
às cidades 

que investem e 
acreditam no turismo 

comopotencial 
gerador de riqueza 

e autoestima 
da população’

OGovernador João Doria, Se-
cretário de Turismo e Via-
gens de São Paulo, Vinícius 

Lummertz; Prefeitos, Secretários, 
Diretores de Turismo e Comunica-
ção; e Vereadores dos municípios 
paulistas reunidos no Auditório do 
Palácio dos Bandeirantes, na noite 
de 30 de novembro do ano passado, 
comemoraram a divulgação da 17ª 
categoria “Regiões Turísticas” in-
corporada à premiação.

Prêmio TOP DESTINOS TURÍS-
TICOS, o maior reconhecimento às 
cidades que investem e acreditam no 
turismo como potencial gerador de 
riqueza e autoestima da população, 
elege os melhores destinos do Esta-
do de São Paulo para bem-receber 

nacional São Paulo. Todo processo é 
auditado pela Russel Bedford Brasil 
- união de empresas da área contábil, 
que trabalha com a prestação de ser-
viços de auditoria, perícia e assesso-
ria, presente em 110 países.

Além das parcerias fi rmadas 
com a UVESP, Amitesp; Apre-
cesp; APM e o SPCVB – Visite São 
Paulo, o prêmio Top Destinos Tu-
rísticos conta com o patrocínio do 
Grupo Accor; Gol Linhas Aéreas; 
R1 –Soluções Audiovisuais; Cons-
trutora Patriani; Grupo Tour House 
– Viagens e Turismo; Mag Segu-
ros; Clima ao Vivo – Câmeras On 
Line; Dimeg – Serviços Médicos e 
Hospitalares; Terras Altas – Resort 

segmentos 
de mercado. “A 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Convention Center; Shift – Mobili-
dade Corporativa; Fundação Brasi-
leira de Marketing (FBM); Instituto 
ADVB de Responsabilidade Socio-
ambiental (IRES); Agência Amigo 
– Comunicação Integrada; Gorilla 
Comunicação; MWWay Network 
Tecnologia; e Prisma Business.

O apoio institucional da Secreta-
ria de Turismo e Viagens do Estado 
de São Paulo possibilitou a monta-
gem de um estande da Setur SP no 
Hall Nobre do Palácio dos Bandei-
rantes, com atendimento para auto-
ridades municipais, empresários e 
profi ssionais de turismo e marketing, 
associados a ambas as entidades cor-
-realizadoras, Skål e ADVB.

Cerca de 400 convidados presentes 
no auditório do Palácio dos 
Bandeirantes • Durante a cerimônia de 
entrega do Prêmio Top Destinos Turísticos, 
somaram-se às mais de 3000 pessoas que 
acompanharam o evento via You Tube

Homenagem à Região Turística 
Circuito Litoral Norte • Da esquerda 
para a direita Olivier Hick, (Accor Hotels), 
Toni Sando (SPCVB), Murilo Pinheiro 
(AMITESP), Caio Matheus (prefeito de 
Bertioga), Sebastião Misiara (UVESP) 
Vinicius Lummertz (SETUR SP), 
Aristides Cury (ADVB) e Walter Teixeira 
(Skål Internacional São Paulo) 

Estande da Setur no Hall Nobre •
Palácio dos Bandeirantes

Especialista sugere 20 prioridades estratégicas 

tégias direcionadas para a melhoria 
da digitalização, inovação e sus-
tentabilidade. Nesse sentido, este 
guia identifi ca, por meio de uma 
análise de impactos em toda a ca-
deia de valor nas distintas regiões 
do País, da opinião de especialistas 
internos e externos à KPMG, e das 
melhores práticas internacionais, 
as iniciativas estratégicas direcio-
nadas à recuperação da indústria e 
sua transformação sustentável no 
médio e longo prazo. O avanço da 
vacinação já está contribuindo para 
a retomada de viagens nacionais 
e internacionais para o segmento 
de turistas, familiares e parentes, 
porém o tráfego corporativo se re-
cupera mais lentamente devido à 
transformação que teve durante a 
pandemia e a necessidade de mi-
tigar riscos a seus funcionários”, 
afi rma Maurício Endo, sócio-líder 
de Governo da KPMG no Brasil. 

Segundo Thais Balbi, sócia de es-
tratégia da KPMG e responsável pelo 
projeto, este é o momento de forta-
lecimento do país como um destino 
relevante para o turista brasileiro, 
promovendo os conteúdos e experi-

Objetivo é a retomada econômica do turismo

ências características de cada região.
Em 2019 o brasileiro gastou 

USD 17,6 bilhões com o turismo 
internacional e com as restrições 
de viagem, parte desses gastos po-
dem ser revertidos para o turismo 
nacional, fortalecendo a economia 
local. Os trabalhos, desenvolvidos 
pela área de Estratégia da KPMG 
(GSG), fortalecem a empresa no 
setor privado e em novas iniciativas 
que estão por vir. 

O Guia lista 20 prioridades estra-
tégicas para a recuperação econô-
mica do setor no curto prazo, assim 
como para alavancar e transformar o 
setor no médio e longo prazos.

Para a recuperação econômica do 
setor, as seguintes prioridades preci-
sam ser endereçadas:

1 - Incentivar ações de promoção 
do turismo doméstico;

2 - Fortalecer o turismo de viagens 
de curta duração e para lugares próxi-
mos aos grandes centros urbanos;

3 - Ampliar o prazo das medi-
das governamentais adotadas du-
rante a pandemia;

4 - Prover mecanismos de liqui-
dez para a cadeia do setor, buscan-
do garantias pela projeção de gran-
des empresas;

5 - Prover produtos fi nanceiros 
para a sobrevivência da cadeia do tu-
rismo, com prioridade às Pequena e 
Média Empresa (PMEs).

Para alavancar e transformar o se-
tor, as seguintes iniciativas mais es-
truturantes devem ser endereçadas:

1 - Disseminar as melhores práti-
cas sobre produtos turísticos para as 
diferentes regiões, destinos, rotas e 
roteiros turísticos do Brasil;

2 - Incentivar a adoção de “Calen-
dário de Eventos” adaptado à reali-
dade de cada região;

3 - Impulsionar o ecoturismo com 
foco nas principais unidades de con-
servação do país;

4 - Fortalecer o marketing digital 
com apoio das distribuidoras de turismo;

5 - Prover segurança e assistência 
ao turista;

6 - Desenvolver mecanismos de 
investimentos para promoção do se-
tor priorizando hospedagem e lazer;

7 - Certifi car os estabelecimen-
tos dos principais destinos turísticos 
com protocolos e selos;

8 - Desenvolver o turismo susten-
tável e social promovendo novas ex-
periências e referências para o País;

9 - Promover a transformação 
digital integrando físico e digital no 
mesmo ambiente;

10 - Promover programas e incen-
tivos para redução de custo das empre-
sas aéreas, com vistas à recuperação e 
aumento da malha aérea do país;

11 - Promover incentivos para 
atração de investimentos para o tu-
rismo náutico;

12 - Ter uma plataforma com os 
principais destinos integrando a ca-
deia do setor;

13 - Desenvolver uma platafor-
ma de informações sobre turistas no 
Brasil (Data Driven);

14 - Ampliar a conectividade em 
cidades turísticas com Wi-Fi e Inter-
net banda larga;

15 - Fortalecer o ecossistema de 
inovação do turismo impulsionando os 
hubs de startups e as universidades.

Em 2019 o 
brasileiro gastou 
USD 17,6 bilhões 

com o turismo 
internacional e com 

as restrições 
de viagem, parte 

desses gastos
 podem ser 

revertidos para o 
turismo nacional, 

fortalecendo a 
economia local’

Em 2019, o turismo represen-
tava 10,4% do PIB mundial. 
No Brasil, a participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) era de 
7,7%, com alta empregabilidade, 
mas com crescimento estagnado. 
Além disso, antes da pandemia, o 
volume de turistas internacionais se 
mantinha em torno de 6,6 milhões 
anuais e o turismo doméstico apre-
sentava leve crescimento e 93% dos 
visitantes eram locais. A visitação a 
Unidades de Conservação Federais 
cresceu 24% de 2018 para 2019, 
chegando à marca de 15 milhões 
de visitantes. Em 2019, os turistas 
brasileiros gastaram em viagens no 
exterior USD 17,6 bilhões, enquan-
to turistas estrangeiros gastaram no 
Brasil USD 5,9 bilhões. Com a crise 
da pandemia, o PIB global do turis-
mo caiu pela metade, com uma per-
da de 62 milhões de empregos. No 
Brasil, as perdas totais no setor so-
mam R$ 243 bilhões até janeiro de 
2021. As receitas do turismo domés-
tico diminuíram em 45%, enquanto 
as receitas do turismo internacional 
diminuíram em 69%. 

Esses dados estão no “Guia de 
Retomada Econômica do Turismo”, 
uma publicação elaborada em con-
junto com o Ministério da Economia, 
o Ministério do Turismo, o G20 (20 
associações mais importantes de em-
presas de hotelaria e de lazer no Bra-
sil) e a KPMG. O conteúdo analisa a 
atual situação do setor de turismo e as 
iniciativas de recuperação do turismo 
implementadas em outros países e 
traz uma lista de 20 prioridades estra-
tégicas a serem implementadas para a 
recuperação e transformação do setor. 

“Para superar os atuais desafi os 
impostos ao turismo, recuperar mer-
cado e fazer a retomada acontecer, o 
setor precisa manter a colaboração 
público-privada e fortalecer estra- Thais Balbi • Sócia de estratégia da KPMG 
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A KPMG é uma rede global de fi rmas independen-
tes que prestam serviços profi ssionais de Audit, 
Tax e Advisory. Estamos presentes em 154 países 
e territórios, com 200.000 profi ssionais atuando em 
fi rmas-membro em todo o mundo. No Brasil são 4 
mil professionais alocados em 21 cidades em 13 Es-
tados  e no Distrito Federal.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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ADVOGADOS
ESPECIALIZADOS
PARA ATENDIMENTO
ÀS PREFEITURAS E
CÂMARAS MUNICIPAIS.

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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As difi culdades   da fi scalização
Se não há como punir, que se      registre a inércia do responsável

Apandemia que passou e ainda 
passa pelo mundo asseme-
lha-se a um furacão – tudo 

saiu do lugar e tudo mudou, afetando 
de forma cruel toda a humanidade, 
com impactos ainda inestimáveis. 
No entanto, a vida continua, ainda 
que em uma modelagem nova e nun-
ca experimentada.

As mudanças desse furacão si-
lencioso da Covid-19 refl etiram em 
todos os seguimentos da sociedade, 
em especial na Administração Pú-
blica, que se viu subitamente diante 
de um inimigo invisível, requerendo 
uma ação rápida e coordenada para 
seu enfrentamento. 

Além das inegáveis consequên-
cias na economia, somadas às natu-
rais complexidades já enfrentadas 
pela Administração Pública, no sen-
tido dos procedimentos necessários 
a serem cumpridos para garantir a 
lisura e publicidade de seus atos, há 
que se admitir as novas adversidades 
decorrentes do cenário pandêmico: 
falta de leitos, escassez de insumos e 
equipamentos, insufi ciência de pro-

fi ssionais para atendimento e toda a 
sorte de demanda estrutural necessá-
ria para esse combate.

Levando em consideração tais 
aspectos, a legislação foi signifi -
cativamente abrandada, a fi m de 
oferecer aos gestores condições de 
agilidade nas contratações, redu-
zindo consideravelmente as forma-

A legislação foi 
significativamente 

abrandada, a 
fim de oferecer 

aos gestores 
condições de 

agilidade nas 
contratações, 

reduzindo 
consideravelmente 

as formalidades 
das normas 

vigentes’

Caso a caso 
também será, 

na área da 
educação, a 

tarefa de avaliar 
a aplicação dos 
10% acrescidos 

ao percentual 
do FUNDEB, 

em legislação 
recém aprovada’

lidades das normas vigentes. Nesse 
sentido, foram apresentadas alte-
rações para as aquisições de bens 
e serviços e para as contratações 
de pessoal, sempre com o intuito 
de prestar pronto atendimento os 
que necessitassem.

Cumpre destacar que, esse cená-
rio de combate à pandemia e, por 
conseguinte, de gastos inesperados, 
não implicou em escassez de recur-
sos. O governo federal concedeu 
auxílio fi nanceiro que se mostrou, 
ainda que não na totalidade, mas 
em grande escala, sufi ciente para 
o enfrentamento da moléstia. En-
tre tais benefi ciários destacam-se 
os Estados e Municípios. Números 
coletados pela Frente Nacional de 
Prefeitos apurou no Brasil que a 
“receita corrente do conjunto dos 
municípios cresceu 5,3% acima da 
infl ação em 2020. Sem as transfe-
rências federais, teria havido queda 
real de 0,9%”. Essa afi rmação coin-
cide com os dados de São Paulo, 
consoante assentado nos registros 
deste Tribunal de Contas.

Esse favorecimento da legisla-
ção e aporte adicional de recursos, 
todavia, não eximem os gestores de 
outras obrigações de ordem cons-
titucional a que estão sujeitos. Re-
fi ro-me especialmente à aplicação 
de recursos no ensino, previsto no 
artigo 212 da Constituição Federal e 
aplicação do FUNDEB. 

E aí que surge o dilema. Muitos 
entes públicos alegam que não tive-
ram condições para efetuar as aplica-
ções obrigatórias. O Parlamento, por 
sua vez, propõe, a partir dessa ale-
gação e do cenário de crise, anistiar 
Prefeituras que não tenham atingido 
os mínimos previstos de aplicação, 
fator esse ensejador de parecer des-
favorável das contas anuais.

A questão não é tão simples. 
Ilustro. No fi m de 2021, promoveu-
-se uma fi scalização ordenada sem 
precedentes na área da Educação, 
a maior fi scalização in loco e con-
comitante já feita pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Fo-
ram visitadas 486 unidades escolares 
distribuídas em 348 Municípios, in-
cluindo a cidade de São Paulo com 
escolas de responsabilidade do Go-
verno Estadual, sob nossa jurisdição. 

O resultado dessa ação não foi 
nada animador, ao contrário, foi de 
profunda desolação e incúria. Mais de 
80% das escolas não possuíam Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
mais de 60% apresentaram instala-
ções sanitárias precárias (banheiros 
sem papel higiênico, sem sabonete e/
ou água, ausência de tampa, portas e 
até mesmo de vasos sanitários). Em 
um terço das escolas visitadas, ve-
rifi caram-se paredes com rachadu-
ras, pinturas descascadas e sinais de 
vandalismo e na metade das escolas 
encontramos quadras poliesportivas 
também com estruturas deterioradas, 
inutilizadas ao propósito pretendido. 
No transporte escolar igualmente o 
cenário desfavorece – em mais da 
metade, danifi cações de toda a sorte: 
bancos e assentos quebrados, ausên-
cia de cintos de segurança e de extin-
tores de incêndio, pneus carecas e até 
a constatação de cidadãos utilizando 
o transporte escolar, como se fosse 
transporte coletivo. Esses e outros 
dados alarmantes foram registrados 
no relatório produzido e disponibili-
zado no site do Tribunal de Contas. 

Além disso, refl etindo sobre esse 
interregno da pandemia e do isola-
mento necessário, perdeu-se ainda 
oportunidade de implementar cursos 

ou orientações online de aperfeiço-
amento para o magistério, dotan-
do os professores de ferramentas 
para o ensino totalmente digital, de 
modo a não ter tanta discrepância no 
aprendizado escolar. Alguns fi zeram 
ou pelo menos tentaram. A grande 
maioria quedou-se inerte, nos ter-
mos dos jargões jurídicos utilizados 
por este Tribunal. 

É claro que não podemos gene-
ralizar, mas a falta da aplicação dos 
recursos obrigatórios na educação, 
na maioria dos casos, não se deu 
em decorrência dos efeitos da pan-
demia, mas por absoluta e reiterada 
falta de atenção com atos de gestão 
e com o cuidado rotineiro com a ad-
ministração pública. 

Esse cenário, a meu ver, aponta 
para o Tribunal de Contas do Es-
tado a necessidade do cuidadoso 
exame do caso a caso e na eventua-
lidade de, no caso concreto, não ter 

elementos técnicos sufi cientes para 
emitir parecer desfavorável das con-
tas como um todo, pelo menos dei-
xar registrada formalmente a inércia 
do responsável. 

Caso a caso também será, na 
área da educação, a tarefa de avaliar 
a aplicação dos 10% acrescidos ao 

percentual do FUNDEB, em legisla-
ção recém aprovada. Não me parece 
razoável que a aplicação tenha sido 
realizada sem lei autorizadora e sem 
critérios objetivos, ou seja, somente 
para cumprir o percentual que, em 
razão do curto espaço de tempo en-
tre a aprovação e aplicação, talvez 
recomendasse depósito em conta 
especial para concessão. Este ato, 
cercado de critérios seguros e coe-
rentes com a destinação e alcance ao 
modelo da Lei de Diretrizes e Bases 
recentemente foi sancionado pelo 
Presidente da República, aliás de ob-
servância obrigatória doravante.

Aos que defendem a “anistia” 
ampla e irrestrita fi ca a lembrança do 
que poderia ter sido feito, os dados 
aterrorizantes do cenário que encon-
tramos nas nossas escolas e a lásti-
ma pela oportunidade que perdemos 
para minimizar a queda do aprovei-
tamento escolar de nossas crianças, 

Sérgio Ciquera Rossi
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

cujos efeitos veremos na Educação 
por muitos e muitos anos ainda.

Por último, necessário assinalar 
que se trata de entendimento pes-
soal que não cria vínculo de nenhu-
ma espécie.
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O Brasil segue 
refém de práticas 

populistas, que pela 
direita ou esquerda, 

servem apenas 
para manter 

as coisas como 
estão. Se deseja

avançar, o nosso país 
precisa romper com 

o passado e olhar 
para o futuro’

Novo ciclo: um novo país

Defendo que o Bra-
sil vive uma troca 
de ciclo político. Um 

processo que se iniciou com 
as manifestações de 2013, 
se prolongou pela Lava Jato,
impeachment e a eleição de um nome 
que se vendia como outsider do
sistema em 2018. Ainda vivemos 
a acomodação deste processo e a
eleição de 2022 tem importância 
fundamental para defi nir o tipo de
país que se prolongará por este 
novo ciclo.

Assim como Jânio e Collor, os 
eleitos que marcaram as mais recentes
trocas de ciclos políticos, Bolsona-
ro mostrou-se uma decepção. Nada
entregou no terreno das reformas, 
reabilitou as tradicionais raposas da
política, indicou nomes identifi ca-
dos com o petismo para cargos chave
da República, além de rifar os valo-
res conservadores e a agenda ética
e liberal. Sem promover o aluguel 
do governo aos sócios do centrão,
certamente teria sofrido impeachment.

Fato é que o Brasil precisa de 
uma agenda que vá além do bolsona-
rismo. Tornou-se urgente adotar ins-

Para isso, é preciso romper com o passado e olhar para o futuro

trumentos que 
combatam a im-

punidade e a cor-
rupção, além de gerar 

estabilid de econômica 
e jurídica, que levem o país 

na direção da geração de empregos e
renda. Isto sem falar na educação, 
meio-ambiente, competitividade e
logicamente em modelo robusto na 
área de saúde no pós-pandemia. Nosso
país precisa entender qual a agenda 
mínima necessária, ou seja, elemen-
tos inegociáveis, para romper com 
os ciclos inesgotáveis de atraso.

Está claro que o bolsonarismo e o 
petismo são dois modelos fadados ao
fracasso, pois comungam da mesma 
base política e perpetuam as mazelas
que fazem nosso país ser um escra-
vo do fracasso e do retrocesso. O
Brasil segue refém de práticas 
populistas, que pela direita ou
esquerda, servem apenas para man-
ter as coisas como estão. Se deseja
avançar, o nosso país precisa romper 
com o passado e olhar para o futuro.

No duelo de soma zero entre 
petistas e bolsonaristas, não existe
espaço para o fi m do foro privilegia-
do, tampouco para implementação
da prisão em segunda instância, 
medidas saneadoras essenciais para
resgatar uma política digna e limpa. 
Em ambos não existe espaço para
reformas, especialmente aquelas 
que fortalecem o livre mercado e
devolvem a meritocracia ao setor 
público. Sem reformas e um setor
privado pujante, seguiremos re-
féns de políticas assistencialistas e

das benesses emanadas de Brasília 
a cada ciclo eleitoral. O brasileiro
precisa deixar de ser um joguete nas 
mãos dos políticos.

Se o Brasil deseja ser um novo país, 
tem uma nova oportunidade diante

de si. As eleições de 2022 
podem tornar-se o iní-

cio de um modelo de 
estabilidade institu-

cional, rejeitando os 
radicalismos, as pola-

rizações e o ódio. Pre-
cisamos iniciar um ciclo 

de construção, deixando 
para trás os duelos que, ao fi m 

e ao cabo, terminam sendo um
fi m em si mesmo, alcançando os 
mesmos tristes resultados em uma
sociedade que cansou de esperar 

pelo amanhã.
Estamos diante de um novo ciclo 

político, ainda em tempo de ser muda-
do. O Brasil não pode seguir compro-

metido com atraso e dois caminhos
arcaicos. Nosso país merece muito 
mais do que isso.

Márcio Coimbra 
Presidente da Fundação da Liberdade 
Econômica, Cientista Político, mestre em ação 
política pela Universidad Rey Juan Carlos 
(2007). ex-diretor da Apex-Brasil. Diretor-
executivo do Interlegis no Senado Federal 

O que mudou na nova lei de licitações 

e Contratos Administrativos, o novo 
tipo penal é defi nido no artigo 337-
O, com a seguinte redação:

“Omitir, modifi car ou entregar à 
Administração Pública levantamen-
to cadastral ou condição de contor-
no em relevante dissonância com 
a realidade, em frustração ao cará-
ter competitivo da licitação ou em 
detrimento da seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administra-
ção Pública, em contratação para a 
elaboração de projeto básico, pro-
jeto executivo ou anteprojeto, em 
diálogo competitivo ou em procedi-
mento de manifestação de interesse: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos, e multa.

§ 1º Consideram-se condição de 
contorno as informações e os levan-

Análise da premiada criminalista, professora Cláudia Seixas

O atual presidente Marquinho Oliveira, prefeito de Morungaba, foi reeleito pelos pares 

tamentos sufi cientes e necessários 
para a defi nição da solução de proje-
to e dos respectivos preços pelo lici-
tante, incluídos sondagens, topogra-
fi a, estudos de demanda, condições 
ambientais e demais elementos am-
bientais impactantes, considerados 
requisitos mínimos ou obrigatórios 
em normas técnicas que orientam a 
elaboração de projetos.

§ 2º Se o crime é praticado com 
o fi m de obter benefício, direto ou 
indireto, próprio ou de outrem, apli-
ca-se em dobro a pena prevista no 
caput deste artigo.”

A nova Lei de Licitações alte-
rou, de maneira muito signifi cati-
va, os dispositivos penais da Lei nº 
8.666/93 e ampliou o escopo de 
alguns tipos penais, recrudescendo 
grande parte das penas previstas. 
Antes, a maioria dos crimes licita-
tórios previam a pena de detenção, 
compatíveis com o regime aberto e 
semiaberto. Agora, a nova Lei pre-

Alei nº 14133 estabelece as 
novas regras da Lei de Li-
citações  e Contratos Ad-

ministrativos, que foi sancionada no 
último dia 1º de abril de 2021, em 
substituição à Lei de Licitações (Lei 
nº 8.666/1993), Lei do Pregão (Lei 
nº 10.520/2002) e Lei do Regime 
Diferenciado de Contratações (RDC 
– Lei nº 12.462/11).

A nova lei cria regras para 
União, estados, Distrito Federal e 
municípios, e prevê cinco modali-
dades de licitação:

– Concorrência, Concurso, Lei-
lão, Pregão e Diálogo Competitivo.

Apesar das consideráveis mudan-
ças trazidas pela nova lei, os crimes 
previstos na Lei nº 8.666/93 foram 
todos mantidos. Com breves dife-
renças de redação, mas com consi-
derável recrudescimento das penas 
previstas em sua grande maioria.

Entenda mais sobre a “Omissão 
grave de dados ou de informação 
por projetista”, o novo tipo penal 
da atual Lei de Licitações. Essa é a 
inovação da nova Lei de Licitações 

Equipe Cláudia Seixas - 
Sociedade de Advogados

•  NOVO TIPO PENAL  •

•  PENA DE RECLUSÃO 
NA NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS  •

vê a pena de reclusão, com início de 
cumprimento em regime fechado.

Em resumo, a nova Lei de Licita-
ções realizou mudanças signifi cati-
vas nos tipos penais, especialmente 
em relação às penas, e essas altera-
ções acarretam mudanças de rele-
vância prática. Além de alterações 
na pena houve também a mudança 
do tipo de pena privativa de liberda-
de que será imposta.

AAprecesp - Associação das 
Prefeituras das Cidades Es-
tância do Estado de São 

Paulo elegeu a sua diretoria para 
a Gestão 2022, no dia (19/01), na 
capital paulista. A eleição foi feita 
por aclamação das prefeitas, pre-
feitos e representantes das estân-
cias paulistas, já que havia apenas 
uma chapa - “SÃO PAULO TU-
RISMO FORTE”, presidida pelo 
prefeito de Morungaba, Marco 
Antonio de Oliveira.

Conselho 
de Administração
Presidente – Prefeito de Morungaba 
– Marco Antonio de Oliveira

APRECESP elege por aclamação a sua diretoria para a gestão 2022

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

1º Vice-Presidente - Prefeito 
de São José do Barreiro – 
Alexandre de Siqueira Braga
2º Vice-Presidente - Prefeito de 
Brotas – Leandro Correa 
1º Secretário - Prefeito de Itanhaém 
- Tiago Rodrigo Cervantes
2º Secretário - Prefeito de 
Mongaguá - Marcio Melo Gomes
3º Secretário - Prefeito de Campo 
do Jordão - Marcelo Padovan
1º Tesoureiro - Prefeito de 
Nuporanga - Daniel Viana Melo
2º Tesoureiro - Prefeito de Holambra 
- Fernando Henrique Capato
3º Tesoureiro - Prefeito de Iguape - 
Wilson Almeida Lima

Conselho Fiscal
Prefeito de Amparo - 
Carlos Alberto Martins 

Prefeito de Ibirá – Edvard 
Alberto Colombo 
Prefeito de Tupã - Caio Kanji 
Pardo Aoqui 
Prefeito Santo Antonio do Pinhal – 
Anderson José Mendonça 
Prefeito de Itu – Guilherme Gazzola 
Prefeito de Lindóia – Luciano 
Francisco de Godoi Lopes 
Prefeita de Presidente Epitácio - 
Cássia Regina Zaffani Furlan       
Prefeito de Bananal – 
Willian Landim da Silva 
Prefeito de Bragança Paulista – 
Jesus Adib Abi Chedid 

Prestigiaram o evento o secre-
tário de Turismo e Viagens do Es-
tado de São Paulo (SETUR-SP), 
Vinícius Lummertz, e sua equipe, 
o presidente da UVESP – União 
dos Vereadores do Estado de São 
Paulo, Sebastião Misiara, dezenas 
de prefeitos, vice-prefeitos e se-
cretários. Logo após a solenidade, 
a diretoria da APRECESP foi re-
cebida pelo secretário Lummertz e 
sua equipe para a primeira reunião 
de trabalho. 

• A CHAPA - “SÃO PAULO 
TURISMO FORTE” •

• MÃOS À OBRA  •

“Nossa missão é levar mais tu-
ristas aos municípios. Quanto mais 
próximos estivermos, trabalhando 
em conjunto, SETUR-SP e as prefei-
turas, multiplicaremos os resultados 
do turismo em todo o Estado”, desta-
ca o secretário Lummertz. 

“Agradeço a todos as prefeitas 
e prefeitos que me reconduziram à 
presidência, juntamente com toda 
a nossa diretoria, para continuar tra-
balhando pelo turismo nas 70 estân-
cias paulistas”, agradeceu Marquinho 
Oliveira, prefeito de Morungaba e 
presidente reeleito da APRECESP. 
“Este ano, teremos duas prioridades:  
assinatura de 100% do DADETUR 
2022, sem contingenciamentos,  e 
a aprovação e regulamentação do 
FUMTUR- Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos. Desta forma, 
o Estado de São Paulo será pioneiro 
no fortalecimento do turismo como 
locomotiva na geração de empregos 
e renda nos municípios paulistas. São 
Paulo para todos!”, fi nalizou o presi-
dente da APRECESP.

• ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA •



Caieiras aposta em Tecnologia e Inovação 
para retomar desenvolvimento econômico

Com isso, a crise provocada pelo 
vírus fez com que alguns municípios 
buscassem caminhos para proporcio-
nar a retomada do comércio. A cidade 
de Caieiras, por exemplo, na região 
metropolitana de São Paulo, tem 
apostado na tecnologia e inovação 
para movimentar a economia local.

A cidade vem buscando formas de 
se transformar em um polo regional 
desses segmentos, além de restaurar 
os modelos de negócios já conheci-
dos e gerar um hub de inovação.

E, entre as ações, realizou, no fi -
nal de 2021, o Inova Caieiras. Com 
programação focada na realização 
de networking, além do compartilha-
mento de informações e experiências 
entre empresas e empreendedores 
da cidade, o evento discutiu temas 
como: recursos humanos (RH) e as 
questões do trabalho híbrido, bus-
cando novas tendências e formatos 
de negócio e marketing digital, eco-
nomia circular, ensino técnico e a 
transformação social, entre outros.

Além disso, foi realizada roda-
da de negócios envolvendo permu-

A cidade da Região Metropolitana de São Paulo vem sendo exemplo
em buscar novas formas de movimentar a economia

tas multilaterais, que consistem em 
troca de mercadorias, produtos ou 
serviços por ativos em capacidade 
ociosa, sem envolver dinheiro. O 
processo foi feito por meio da plata-
forma digital XporY.com, ferramen-
ta de permutas do Sebrae-SP, que 

permite que empresas e profi ssionais 
liberais cadastrem seus produtos e 
serviços para permutar com demais 
membros da plataforma.

“Estamos presenciando o mer-
cado voltando de um momento de 
estagnação visto desde março de 
2020, quando a Covid-19 chegou ao 
Brasil. Agora, estamos começando 
um momento de transição em busca 
de meios de inovação para eliminar 
custos e movimentar o caixa das em-
presas. As permutas permitem esse 
processo porque oferecem uma al-
ternativa para compra de produtos 
e serviços importantes para a ma-
nutenção e funcionamento das em-
presas”, destaca o diretor de Desen-
volvimento Econômico de Caieiras, 
Adilson Haron Bondança.

Ainda de acordo com Bondança, 
o Inova Caieiras tem como missão 
fazer da Prefeitura de Caieiras, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, um importante 
parceiro no fomento da economia 
e das empresas, buscando cons-
truir uma estrutura forte e efi cien-
te de toda cadeia de suprimentos 
dos setores empresariais, numa 
atuação integrada neste momento 
de profunda transformação, res-
tauração e superação em todos os 
modelos de negócios conhecidos e 
também na geração de startups e 
de um hub de inovação.

O projeto busca ser uma ação 
constante no município que tem 
como objetivos: promover a compe-
titividade local/regional e com isso 
atuar para fortalecer o amplo desen-
volvimento regional; proporcionar 
a geração de conhecimento, através 
do apoio à pesquisa para o desenvol-
vimento de redes de inovação e de 
novas tecnologias, gerando base in-
telectual que proporciona uma nova 
perspectiva para toda a região, o 
estado e o país; oferecer ações para 
fomento da economia; propiciar um 
ambiente de encontro, congraçamen-
to e discussão entre empresários e 
empreendedores; estimular o desen-
volvimento de ideias, incentivando 
o surgimento de startups; criar uma 
identidade para a região de geração 
de startups, atraindo também os in-
vestidores anjos e aceleradores de 
negócios; entre outros.

A cidade de 
Caieiras, na região 

metropolitana 
de São Paulo, 
tem apostado 

na tecnologia e 
inovação para 

movimentar 
a economia local’

Apandemia da Covid-19 foi 
a responsável por grandes 
problemas provocados aos 

empresários. De acordo com a Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC), 20,3 mil lojas fecharam as 
portas ao longo de 2020 no estado de 
São Paulo. Já de acordo com a Fede-
ração do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP), 63% das empresas 
perderam faturamento durante a pan-
demia e 72% reduziram o volume de 
clientes durante o mesmo período.

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Caieiras, na região metropolitana de São Paulo • Está apostando em permutas multilateriais entre as formas de movimentar a economia

O diretor de Desenvolvimento 
Econômico de Caieiras •
Ressalta que o foco é transformar a cidade 
em um polo de tecnologia e inovação 
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Projetos da EMAE com a iniciativa privada 
geram resultados positivos em 2021

a EMAE realiza, des-
de 2019, diversos traba-

lhos que resultaram na retirada de 
mais de 52 mil toneladas de lixo 
do rio, na recuperação de taludes 
e a retirada de 576.991 m3 de se-
dimentos do leito do rio, proces-
so chamado de desassoreamento.

Empresa alcançou lucro líquido de R$ 119,3 milhões nos nove primeiros meses do ano

A EMAE participou, ainda, por 
meio de parceria com iniciativa pri-
vada e com a CPTM, da revitaliza-
ção da ciclovia na margem leste do 
rio, realizada em um trecho de 10 
quilômetros, entre a Ponte Estaiada 
e a Ponte do Jaguaré. As diversas 
melhorias realizadas, como a im-
plantação de cafés, lojas de con-
veniência e espaços de expressão 
artística e de convivência, se refl eti-
ram no aumento do número de usu-
ários, que passou de 17 mil para 120 
mil ciclistas por mês.

As diversas 
melhorias realizadas, 

como a implantação 
de cafés, lojas 

de conveniência 
e espaços de 

expressão artística 
e de convivência, 
se refletiram no 

aumento do número de 
usuários, que passou 

de 17 mil para 120 mil 
ciclistas por mês’

Após iniciar, há pouco mais 
de um ano, a estratégia de 
ampliação de negócios com 

projetos que contam com a parti-
cipação da iniciativa privada, ao 
mesmo tempo em que promove 
o maior programa de investimen-
tos em manutenção e moderniza-
ção das suas usinas hidrelétricas 
– equipamentos, componentes e 
sistemas, como geradores e turbi-
nas, serão substituídos – a Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia 
– EMAE atingiu, nos primeiros 
nove meses de 2021, um lucro lí-
quido de R$ 119,3 milhões, ante R$ 
69,5 milhões no mesmo período de 
2020, aumento de 71,6%.

Um dos principais projetos que 
contribuíram com esse resul-
tado foi a concessão, em 
setembro de 2020, de 
áreas da Usina São 
Paulo, localizadas 
às margens do rio 
Pinheiros, para o 
Consórcio Usina 
São Paulo, que 
apresentou a me-
lhor oferta no lei-
lão promovido pela 
EMAE – a proposta 
de outorga fi xa recebida 
foi de R$ 280 milhões. A re-
modelação desses espaços prevê a 
implantação de áreas de convivên-
cia, comércio e escritórios.

A concessão faz parte do Pro-
grama Novo Rio Pinheiros, pro-
jeto do Governo do Estado de São 
Paulo. Aliada a outras empresas, 

Usina São Paulo

Placas fotovoltaicas no reservatório Billings

a EMAE realiza, des-
de 2019, diversos traba-

tado foi a concessão, em 
setembro de 2020, de 
áreas da Usina São 

EMAE – a proposta 
de outorga fi xa recebida 
foi de R$ 280 milhões. A re-
modelação desses espaços prevê a 

Usina 

Outro projeto que está em an-
damento com o apoio de empresas 
parceiras é a implantação de usinas 
fotovoltaicas fl utuantes no reserva-
tório Billings, na capital paulista. A 
energia gerada pelas placas fl utuan-
tes será, pela primeira vez no país, 
fornecida para clientes de diversos 
segmentos na modalidade de gera-
ção distribuída. 

Após abrir uma chamada pública 
no fi nal de 2020, a EMAE selecionou 
as empresas GreenYellow e KWP 
Energia como parceiras para a insta-
lação de plantas de geração de ener-
gia com potência de até 90 megawat-
t-pico. No momento, as empresas 
trabalham nas fases de licenciamento 
e implantação dos empreendimentos. 
Além disso, uma nova chamada pú-
blica foi aberta em 2021 e, em breve, 
novos parceiros serão selecionados.

O foco é ter parte das usinas fo-
tovoltaicas implantadas no primeiro 
semestre de 2022, fornecendo energia 
elétrica para a rede de distribuição. 

•  ENERGIA RENOVÁVEL •

Ciclovia 
Novo Rio Pinheiros

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 
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Parlamento Regional é a   democracia levada a sério
Iniciativa da Secretaria de Estado de      Desenvolvimento Regional dá voz aos vereadores

Apalavra Parlamento, de ori-
gem francesa, tem como sig-
nifi cado falar/discursar, e são 

inspirados no modelo de democracia 
da Grécia antiga, “mãe” do caminho 
da real participação do povo em uma 
governança. Desde a Idade Média 
existiam conselhos representativos 
(parlamentos) que auxiliavam os 
monarcas e temos desde 1295, quan-
do foi criado o Parlamento do Rei-
no Unido, temos o maior e melhor 
exemplo da representatividade de 
uma população.

O governo do Estado de São Pau-
lo, com seu compromisso em ouvir 
todos os municípios que compõem o 
estado, criou o Parlamento Regional, 
integrado pelos 645 municípios pau-
listas, através das 25 novas unidades 
regionais propostas foram objeto de 
debate em audiências públicas orga-
nizadas pela SDR em todo o territó-
rio paulista. 

Essa “Nova Regionalização” está 
sendo encaminhada sob a forma de 
Projeto de Lei Complementar para 
a Assembleia Legislativa de São 
Paulo, que após constituídas, serão 
divididas em 9 Regiões Metropolita-
nas, 9 Agrupamentos Urbanos e 14 
Regiões de Estado. Já foram aprova-
das na ALESP a criação das Regiões 
Metropolitanas de São José do Rio 
Preto, Piracicaba e Jaú.

Com a instituição das novas Uni-
dades Regionais, os representantes 
das câmaras municipais terão par-
ticipação efetiva nos Conselhos de 
Desenvolvimento a serem criados 
no âmbito do Projeto de Desenvol-
vimento Regional do Estado, que 
terá o papel de um conselho consul-
tivo, composto por dois vereadores 
de cada Unidade Regional, um ti-
tular e um suplente, escolhidos em 
processo transparente entre às câ-
maras municipais da região.

A importância da UVESP (União 
dos Vereadores do Estado de São 
Paulo), nesse processo é de tamanha 
importância. Há quatorze anos a en-
tidade iniciou esse movimento junto 
as câmaras municipais do interior de 
São Paulo, sob o comando do então 
presidente Sebastião Misiara, e tem 
agora como resultado, seu fortaleci-
mento sendo abraçado pelo governo 
do Estado, onde cada parlamento 
tem hoje uma cadeira junto ao Con-
selho da Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional.

Em 7 de dezembro de 2021, na 
Sala São Paulo, o governo do Es-
tado, através da Secretaria de De-
senvolvimento Regional (SDR) e 
de seu secretário, Marco Vinholi, 

deu posse do Parlamento Regio-
nal, que integrará os Vereadores 
de todo o estado de São Paulo à 
Governança Inter federativa pro-
posta com a Nova Regionalização, 
com a presença do governador de 
São Paulo, João Dória.

Tomaram posse para o biênio 
2022/2024: 

Parlamento do Agrupamento 
Urbano de Araçatuba 
(23 municípios)
Presidente: Dr. Alceu Batista de 
Almeida Junior – Vereador da 
Câmara Municipal de Araçatuba 
Vice-presidente: César Pantarotto 
Júnior – Vereador da Câmara 
Municipal de Birigui

Parlamento do Agrupamento 
Urbano de Bauru 
(19 municípios)
Presidente: Bruno Borba Ciriaco 
– Vereador da Câmara Municipal 
de Iacanga 
Vice-presidente: Roger Martins 
– Câmara Municipal de Borebi

Parlamento do Agrupamento 
Urbano Central (26 municípios)
Presidente: Alliny Fernanda Sartori 
Padalino Rogério - Vereadora da 
Câmara Municipal de Ibitinga 
Vice-Presidente: Roselei Aparecido 
Françoso - Vereador da Câmara 
Municipal de São Carlos

Parlamento do Agrupamento 
Urbano de Franca 
(18 municípios)
Presidente: Daniel Henrique Silva 
Bassi – Vereador da Câmara 
Municipal de Franca 
Vice -Presidente: Nieli Carolini 
Neponuceno de Oliveira – 
Vereadora de Aramin

Parlamento do Agrupamento 
Urbano Grandes Lagos 
(49 municípios) 
Presidente: José Roberto Bortoloze 
– Vereador da Câmara Municipal 
de Palmeira D’oeste 
Vice-Presidente: Edvan Cassio 
Tonelote – Vereador da Câmara 
Municipal de Meridiano

Parlamento do Agrupamento 
Urbano de Marilia 
(16 municípios)
Presidente: Moises Antônio Leite - 
Vereador da Câmara Municipal 
de Echaporã 
Vice-presidente: Rafael José 
Fradetti – Vereador da Câmara 
Municipal de Garça 

Parlamento do Agrupamento 
Urbano da Mogiana 
(4 municípios)
Presidente: Sonia Regina Rodrigues 
– Vereadora da Câmara Municipal 
de Mogi Mirim 
Vice-presidente: Elizabeth Manoel 
– Vereadora da Câmara Municipal 
de Itapira

Parlamento do Agrupamento 
Urbano do Pontal do 
Paranapanema (32 municípios)
Presidente: Ricardo Trombini – 
Vereador da Câmara Municipal de 
Martinópolis 
Vice-presidente: Elder Magro – 
Vereador da Câmara Municipal de 
Narandiba

Parlamento Regional de Avaré 
(14 municípios)
Presidente: Fernando Emilio 
Bertoni – Vereador da Câmara 
Municipal de Fartura 
Vice-Presidente: Marcelo José Ortega 
– Câmara Municipal de Avaré 

Parlamento Regional de 
Andradina (12 municípios)
Presidente: Helton Rodrigo Prando 
– Vereador da Câmara Municipal 
de Andradina 
Vice-Presidente: Ederson Pantaleão 
de Souza – Vereador da Câmara 
Municipal de Mirandópolis 

Parlamento Regional de Assis 
(14 municípios)
Presidente: Vinicius Guilherme 
Simili – Vereador da Câmara 
Municipal de Assis 
Vice-presidente: Jose Roberto de 
Almeida – vereador da Câmara 
Municipal de Tarumã 0

Parlamento Regional de 
Barretos – Vale do Rio Grande 
(18 municípios)
Presidente: Anderson Cristiano 
de Moraes – Vereador da Câmara 
Municipal de Cajobi 
Vice-Presidente: Paulo Panhoza 
Neto – Vereador da Câmara 
Municipal de Monte Azul Paulista

Parlamento Regional de 
Botucatu (15) municípios 
em processo de constituição

Parlamento Regional da 
Bragantina (16 municípios)
Presidente: Gislene Cristiane Bueno 
– Vereadora da Câmara Municipal 
de Bragança Paulista 
Vice-Presidente: Sebastião Garcia 
do Amaral – Vereador Câmara 
Municipal de Bragança Paulista 

Parlamento Regional de 
Catanduva (13 municípios)
em processo de constituição

Parlamento Regional de 
Itapeva (13 municípios)
Presidente: Valdiclei Oliveira – 
Vereador da Câmara 
Municipal de Itararé 
Vice-Presidente: Eduardo Prestes 
Schimidt – Vereador da Câmara 
Municipal de Itaberá

Parlamento Regional de Jaú e 
Botucatu (27 municípios)
Presidente: João Batista Brandão 
do Amaral– Vereador da Câmara 
Municipal de Jaú 
Vice-presidente: Rodrigo Rodrigues 
– Vereador da Câmara Municipal 
de Botucatu

Parlamento Regional de Lins 
(10 municípios)

Presidente: Edson Gabriel Junior – 
Vereador da Câmara 
Municipal de Lins 
Vice-Presidente: Fernando Costa 
Cunha – Vereador da Câmara 
Municipal de Uru

Parlamento Regional da Nova 
Alta Paulista (30 municípios)
Presidente: Kleber Lopes de Sousa 
– Vereador da Câmara 
Municipal de Bastos 
Vice-Presidente: Alcio Ikeda – 
Vereador da Câmara Municipal 
de Adamantina 

Parlamento Regional 
de Ourinhos e Vale do 
Paranapanema (16 municípios)
Presidente: Ana Paula Candido – 
Vereadora da Câmara 
Municipal de Ipaussu 
Vice-Presidente: Cristiano 
Miranda – Vereador da Câmara 
Santa Cruz do Rio Pardo 1

Parlamento Regional de 
Penápolis (7 municípios)
Presidente: Leticia Takano Sader - 
Vereadora da Câmara Municipal 
de Penápolis 
Vice-Presidente: Luciano Batista 
Pinto – Vereador da Câmara 
Municipal de Avanhandava

Parlamento Regional de 
São João da Boa Vista 
(16 municípios)
Presidente: Valdir Jose Galupo – 
Vereador da Câmara Municipal de 
Santa Cruz das Palmeiras 
Vice-Presidente: Carlos Alberto 
Gomes – Vereador da Câmara 
Municipal de São João da Boa Vista 

Parlamento Regional do Vale 
do Ribeira (21 municípios)
Presidente: Fabio Cardoso Junior - 
Vereador da câmara municipal de 
Registro 
Vice-presidente: Robson Gonzales 
da Silva - Vereador da Câmara 
municipal de Jacupiranga

Parlamento Regional Metropolitano 
da Baixada Santista (9 municípios)
Presidente: Roberto Andrade 
e Silva – Vereador da Câmara 
Municipal de Praia Grande 
Vice-presidente: Audrey Kleys – 
Vereador da Câmara 
Municipal de Santos 

Parlamento Regional 
Metropolitano de Campinas 
(19 municípios)
Presidente: José Carlos Silva - 
Vereador da Câmara Municipal 
de Campinas 
Vice-Presidente: Afonso Lopes 
da Silva - Vereador da Câmara 
Municipal de Jaguariúna 

Parlamento Regional 
Metropolitano de Jundiaí 
(8 municípios)
Presidente: Faouaz Taha - Vereador 
da Câmara Municipal de Jundiaí 
Vice-Presidente: Mauro Aparecido 
da Silva – Vereador da Câmara 
Municipal de Várzea Paulista 

Parlamento Regional 
Metropolitano de Piracicaba 
(23 municípios)
Presidente: Gilmar Rotta – Vereador 
da Câmara Municipal de Piracicaba 
Vice-Presidente: Sidney Pascotto – 
Vereador da Câmara Municipal 
de Limeira.

Parlamento Regional 
Metropolitano de Ribeirão 
Preto (27 municípios)
Presidente: Mauricio Menna Barreto 
Gasparini – Vereador da Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto 
Vice-Presidente: Luis Carlos 
da Silva – Vereador da Câmara 
Municipal de Altinópolis 

Parlamento Regional 
Metropolitano de Sorocaba 
(Itapetininga e Tatuí) 
(34 municípios)
Presidente: Thiago Gonçalves – 
Presidente da Câmara 
Municipal de Itu. 
Vice-Presidente: Julio Cesar 
Buscariol – Câmara Municipal de 
São Miguel Arcanjo

Parlamento Regional 
Metropolitano de São José do 
Rio Preto (37 municípios)
Presidente: Pedro Roberto Gomes – 
Vereador da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto 
Vice-Presidente: Sonia Palma 
Beolchi – Vereadora da Câmara 
Municipal de Ibirá 

Parlamento Regional 
Metropolitano de São Paulo 
(39 municípios)
em processo de constituição.

Parlamento Regional 
Metropolitano do Vale do 
Paraíba (39 municípios)
Presidente: Bruno de Camargo 
Eduardo – Vereador da Câmara 
Municipal de Lorena
Vice-presidente: Boanerge dos 
Santos – Vereador da Câmara 
Municipal de Taubaté

Cabe aos Vereadores que integram 
o Parlamento Regional, apresentar 
em suas respectivas Câmaras Mu-
nicipais, leis que forem necessárias 
para a implementação de políticas 
públicas regionais, que impulsionem 
as potencialidades e solucionem 
problemas que são comuns nos mu-
nicípios. O Parlamento será a instân-
cia interlocutora entre o Conselho 
de Desenvolvimento e as Câmaras 
Municipais, que continuam tendo o 
apoio da UVESP para seu fortaleci-
mento, através de suporte, capacita-
ção e planejamento.

“O reconhecimento que o Go-
verno do Estado dá hoje para aos 
Vereados é um ato de respeito a 
aquele que é o mais próximo da 
população. O novo municipalismo 
que nasce com a Nova Regionali-
zação afi rma que as pessoas mo-
ram na cidade e vivem na região”, 
comentou o Presidente da União 
dos Vereadores do Estado de São 
Paulo, Sebastião Misiara.

Segundo o Artigo 152 da Cons-
tituição do Estado de São Paulo, 
a organização regional do estado 
tem como objetivos o planejamen-
to regional para o desenvolvimento 
socioeconômico, melhora da quali-
dade de vida da população local, a 
utilização correta do território, dos 
recursos naturais e culturais e a re-
dução das desigualdades sociais dos 
municípios e regiões.

Com a 
instituição das 

novas Unidades 
Regionais, os 

representantes das 
câmaras municipais 

terão participação 
efetiva nos Conselhos 

de Desenvolvimento 
a serem criados no 
âmbito do Projeto 

de Desenvolvimento 
Regional do Estado’

Sebastião Misiara • Presidente da UVESP comemora a posse dos parlamentos regionais

Governador João Doria •
Mais uma vez prestigia vereadores

Presidentes dos Parlamentos empossados e diretoria da UVESP

•  AGRUPAMENTOS  •

•  REGIÕES DO ESTADO  •

•  REGIÕES 
METROPOLITANAS  •

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br
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Este prêmio é o 
reconhecimento 

do esforço feito por Rio 
Preto para superar as 
dificuldades impostas 

pela pandemia, 
estimular a atividade 

econômica e a 
geração de emprego’

Rio Preto é premiado pelo Tribunal de Contas 

São José do Rio Preto foi a vence-
dora do concurso TCESP-ODS,
que apontou as melhores ações 

para a retomada econômica no pós-
-pandemia. O concurso do Tribunal 
de Contas e Observatório do Futuro 
destacou as iniciativas que incorpo-
ram os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), defi nidos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) de maneira efetiva e trans-
formadora, em políticas públicas de 
combate à pandemia de Covid-19 e 
na retomada da economia.

Rio Preto, que é signatária dos 
ODS desde 2017, participou do con-
curso apresentando as medidas ado-
tadas pelo Comitê de Retomada da 
Economia, criado em dezembro de 
2020 pelo prefeito Edinho Araújo e 
coordenado pelo vice-prefeito e se-
cretário municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Orlando Bolçone, com a 
participação de 17 instituições da so-
ciedade civil e secretarias municipais. 

Em um ano, o Comitê recebeu 
99 propostas, das quais 39 já foram 
implementadas pela prefeitura, entre 
as quais a ampliação das linhas de 
crédito especial do Banco do Povo, a 
Sala de Crédito da Acirp e o PPI (Pro-

Cidade tem o considerado melhor projeto de retomada

grama de Parcelamento Incentivado) 
que, juntos, chegaram a mais de R$ 
51 milhões injetados na economia.

Além disso, os cursos de qualifi -
cação profi ssional atenderam mais de 
800 trabalhadores de Rio Preto e re-
gião. Na área da inovação, o Parque 
Tecnológico incorporou este ano 23 
novas empresas no Centro Incubador, 
fechando o ano com 44 empresas em 
atividade e cerca de 1.500 empregos 
diretos. Foram adotadas também me-
didas na área da desburocratização, 
facilitando a abertura de novas em-
presas e o empreendedorismo.

A entrega do prêmio ocorreu no 
dia 2 de dezembro, em São Paulo, e 
foi feita pela presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, Cristiana de 
Castro Moraes, em cerimônia com a 
participação do prefeito de Rio Pre-
to Edinho Araújo, do vice-prefeito 
Orlando Bolçone, do presidente da 
Associação Comercial e Empresa-
rial, Kelvin Kaiser, do vice-presi-
dente da Acirp, Gilberto Mariano, 
e do assessor especial da secretaria 
estadual de Agricultura e Abasteci-
mento, Edinho Filho.

“Este prêmio é o reconhecimen-
to do esforço feito por Rio Preto para 
superar as difi culdades impostas pela 
pandemia, estimular a atividade eco-
nômica e a geração de emprego. Nossa 
cidade saiu na frente, com um trabalho 
bem planejado e que contou com a de-
dicação de todas as instituições, num 
trabalho sério, com muita dedicação, 
feito em sintonia e sempre pensando 
no bem da cidade”, disse Bolçone.

“Em meio a tantas difi culdades 
impostas pela pandemia, e mesmo an-
tes do início da vacinação em massa, 
planejamos a retomada, chamando e 
ouvindo as vozes da sociedade civil,  
priorizando o incentivo à economia e 
a recuperação de empregos”, afi rmou 
o prefeito Edinho Araújo.

Para o presidente da Acirp, Kel-
vin Kaiser, o trabalho feito pelo 
comitê em um ano de atividades 
“mostra a força e a pujança da eco-
nomia rio-pretense que, com pla-

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

nejamento e diálogo, mostrou-se 
pronta para a retomada”.

O vice-presidente da entidade, 
Gilberto Mariano, atribuiu o resulta-
do positivo “à agilidade com que fo-
ram adotadas as medidas necessárias, 
atendendo ao empresário e ao traba-
lhador, num movimento abrangente”.

O prêmio foi entregue ao prefeito 
Edinho Araújo e ao vice Orlando Bol-
çone pela presidente do TCE, Cristia-
na de Castro Moraes, em São Paulo.

O projeto ‘Vencedores mais espor-
te mais saúde’, da Prefeitura de Jabo-
ticabal, fi cou com a segunda posição
Empatados na terceira colocação fi -
caram a Prefeitura de Taguaí e a Se-
cretaria Municipal de Educação em 
conjunto com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e 
Turismo de São Paulo.

Da esquerda para a direita • Gilberto Mariano, vice-presidente da Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Edinho Filho, assessor especial da secretaria estadual 
de Agricultura e Abastecimento, Edinho Araújo, prefeito de Rio Preto, Cristiana de Castro 
Moraes, presidente do TCE, Orlando Bolçone, vice-prefeito e coordenador do comitê de 
retomada econômica de Rio Preto e Kelvin Kaiser, presidente da Acirp, na entrega do prêmio

Sebastião Misiara escreveu sobre as lideranças que protegem o poder local

Marco Vinholi e os coautores do livro • Em noite de autógrafo na 
Livraria Cultura do Shopping Iguatemi (SP), no dia 2 de dezembro de 2021

Autores do livro  reunidos em noite de lançamento
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Lançado em dezembro passa-
do, o livro “O Novo Muni-
cipalismo” traz a história do 

movimento municipalista, que no 
Brasil foi inicialmente defendido 
inicialmente pela Ação Integralista 
Brasileira (AIB), de Plínio Salgado, 
e pelo Patrianovismo de Veiga dos 
Santos, sendo totalmente repelido na 
Era Vargas, que enaltecia a autori-
dade central do Estado, mas que no 
período de 1983 a 1987, volta á luz 
com o então governador de São Pau-
lo, André Franco Montoro.

O municipalismo consiste em 
uma ideologia política que objetiva 
oferecer maior autonomia aos mu-
nicípios, atendendo especialmente à 
organização e prerrogativas das cida-

des, por meio de uma descentraliza-
ção da administração pública, onde 
são possíveis ações diretas, dentro de 
um olhar para um território especifi -
co, em contrapartida, a centralização 
no governo federal, para um territó-
rio de proporções continentais, como 
o Brasil, como tanta diversidade e 
necessidades diferenciadas.

O autor do livro é Marco Vinho-
li, Secretário de Estado de Desen-
volvimento Regional de São Paulo, 
que convidou nomes importantes na 
história da defesa do tema, para se-
rem coautores. Assinam com Marco 
Vinholi a obra, Marcos Campagno-
ne, Glaucio Neves, Rosane Ribeiro, 
Fred Guidoni, Renan Bastianon e 
Sebastião Misiara, Fernando Monto-

O municipalismo 
consiste em uma 

ideologia 
política que 

objetiva oferecer 
maior autonomia 

aos municípios, 
atendendo 

especialmente 
à organização 

e prerrogativas 
das cidades, 

por meio 
de uma 

descentralização da 
administração pública’

“O Novo Municipalismo”
Um verdadeiro guia histórico e orientador sobre o tema

ro (fi lho de Franco Montoro), Barjas 
Negri e Andrea Calabi.

O livro é também um guia muni-
cipalista, trazendo exemplos de ini-
ciativas estruturantes em implemen-
tação no governo paulista, por meio 
da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Regional, como “Parcerias 
Municipais”, “Cidades Inteligentes”, 
“Municípios em Rede”, “SP + Con-
sórcios” e o projeto da nova regiona-
lização do estado.

O livro “O Novo Municipalismo” 
tem 118 páginas, editado pela ExLi-
bris e está com a 1ª. Edição esgotada. 
Segundo assessoria do autor, em breve 
a 2ª. Edição estará disponível e serão 
anunciados os pontos de venda.

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

e qualidade de vida para as mais de 
361 mil pessoas diretamente bene-
fi ciadas, as obras contribuem para 
a preservação do meio ambiente, 
da bacia e da represa responsável 
pelo abastecimento de cerca de 4,8 
milhões de moradores da Região 
Metropolitana de São Paulo.

Preservação da 
Guarapiranga
Prefeituras de Embu das Artes, 
Itapecerica da Serra e Embu 
Guaçu assinam convênio

ASabesp e as prefeitu-
ras de São Paulo, Embu 
Guaçu, Embu das Artes 

e Itapecerica da Serra assinaram 
convênio para obras de melhoria 
no sistema de esgotamento sanitá-
rio na bacia do rio Guarapiranga. 
Além de proporcionar mais saúde 

De acordo com a SEMAM, 
no balanço de 2021, ocor-
reram 168 atendimentos a 

ofícios e processos do Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
(MPSP). As denúncias recebidas 
somaram 889 casos que geraram 
471 notifi cações; 185 multas, 145 
autos de embargos; 246 autos de 
demolições, 19 autos de apreen-
sões e 60 horas de voos de drone 
(monitoramento). Cada autuação 
é um processo administrativo. Os 
autos de multa emitidos somaram o 
valor de R$ 1.318.60,50. D

urante o mês de dezem-
bro a Atividade Delega-
da da Polícia Ambiental 

registrou 12 autos de infração, 
resultando em R$ 39.098,60 
mil de multa estadual, por de-
gradação ambiental em área de 
invasão, além de 97 fiscaliza-
ções em conjunto com os fiscais 
da Prefeitura de Caraguatatuba, 
sendo 394 pessoas abordadas e 
34 veículos vistoriados.

R$ 39 mil em 
multas aplicadas

ASecretaria Municipal de Meio Ambiente de Santos (Semam), em 
parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sus-
tentável (GIZ), apresentou online para população os Plano de Ação 

Climática de Santos (Pacs), o Plano Municipal de Conservação e Recu-
peração da Mata Atlântica (PMMA), o projeto de Adaptação Baseada em 
Ecossistemas (ABE) do Monte Serrat e o projeto de Governança Climática 
Local para o Avanço da Adaptação. 

Degradação 
em área 
de invasão

SANTOS

SÃO SEBASTIÃO CARAGUATATUBA

Prefeitura 
aplica mais 
de R$ 1 milhão 
em multas 
ambientais
145 autos de embargos e 
246 autos de demolições

Planos de ação ambiental 
Apresentação foi feita online

Aatividade faz parte da programação de férias do Zoológico de So-
rocaba, com o objetivo de apresentar ao público um pouco mais 
sobre o zoológico e o importante trabalho desenvolvido pela sua 

equipe técnica, visando à conservação das espécies dos animais.

Conhecendo os 
bastidores do Zoo
Atividade é voltada principalmente pelas crianças

SOROCABA

A Diferença
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Verena Paccola, estudante 
de medicina de Ribeirão 
Preto, de 22 anos, des-

cobriu 25 asteroides e um deles, 
que se movimenta mais devagar, 
pode colidir com a Terra. A des-
coberta da estudante paulista foi 
reconhecida e premiada pelo pro-
grama Caça Asteroides, do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações do Brasil, em parceria 
com a Nasa.

O
paratleta santista Nathan Torquato, que atua pela Fundação Pró-
-Esporte de Santos (Fupes), foi eleito o melhor atleta masculi-
no de parataekwondo pela World Taekwondo (WT) – federação 

mundial da modalidade.

O atleta foi campeão paralímpico em Tóquio

Caça 
Asteroides 
da Nasa

RIBEIRÃO PRETO

Prêmio de 
Enfermagem 
da Suécia 
Enfermeiro de São 
Bernardo do Campo 
foi o vencedor

Programa 
premia 
brasileira

U
m enfermeiro brasileiro ven-
ceu pela primeira vez o Prê-
mio de Enfermagem Rainha 

Silvia da Suécia, criado há nove 
anos com edições também na Fin-
lândia, Lituânia, Polônia, Alema-
nha e nos Estados Unidos. Jean 
Singh, de São Bernardo do Cam-
po, foi o vencedor, superando 428 
candidatos inscritos, tendo o reco-
nhecimento pelo seu trabalho com 
suporte digital com pacientes aco-
metidos pelo câncer.

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SANTOS

Melhor parataekwondo 
do mundial 

ASSAÍ

No total, mais de 90 organiza-
ções foram benefi ciadas com as 
doações do Assaí.

2 Milhões de 
pratos de comida
Doados para o combate à fome no Brasil

A
rede Assaí, doou mais de 
2 milhões de pratos de 
comidas durante o ano de 

2021. As doações do atacadista 
totalizaram quase mil toneladas 
de alimentos, entregues em 23 
estados do país. Para chegar até 
as famílias em situação de vul-
nerabilidade contou com a ajuda 
de instituições sociais parceiras. 

Para chegar até 
as famílias em 

situação de 
vulnerabilidade contou 

com a ajuda de instituições 
sociais parceiras’

20 mil árvores no 
interior de São Paulo
AstraZeneca fi nancia plantio

A
farmacêutica AstraZeneca fechou parceria com a organiza-
ção não governamental SOS Mata Atlântica para financiar 
o plantio de 20 mil mudas de árvores na região do Baixo 

Tietê, no interior de São Paulo. As árvores deverão ocupar área 
equivalente a 80 mil metros quadrados, ou dez campos de futebol, 
em Reginópolis e cidades vizinhas.

LABORATÓRIO
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Neste ano Osasco vai sediar a primeira Expo Turismo da região. A or-
ganização da feira é realizada pelo Cioeste (Consórcio Intermunici-
pal da Região Metropolitana de São Paulo) que reúne 12 município. 

O evento vai reunir 49 regiões turísticas do estado de São Paulo.

Baixada Santista e Litoral 
Norte tem Rota Gastronômica
É a 3ª. Rota Gastronômica do Estado

Foi lançada a 3ª rota gastronômica do estado, contemplando a Bai-
xada Santista & Litoral Norte, com destaque para 14 empreendi-
mentos, entre restaurantes de culinária local e produtores regio-

nais. A rota é apadrinhada pelos chefs Edinho Engel, especialista em 
peixes e frutos do mar, e Eudes Assis, referência na culinária caiçara.

LITORAL 

Pesquisa de 
Percepção 
do Turismo 
será feita no 
interior paulista
Perguntas com múltipla 
escolha visam entender como 
os moradores avaliam suas 
cidades e regiões

OCentro de Inteligência da 
Economia do Turismo 
(CIET), da Setur-SP, fará 

uma pesquisa para saber como os 
moradores avaliam o turismo em 
suas cidades e no Estado. A “Pes-
quisa de Percepção do Turismo” 
fornecerá informações para que as 
Secretarias, estadual e municipais, 
possam elaborar as políticas públi-
cas para o setor.

Osasco vai sediar primeira 
Expo Turismo da região
Data ainda será defi nida

ESTADO DE SÃO PAULO

OSASCO

SÃO PAULO

São Paulo está 
entre os 50 
melhores 
destinos mundiais 
para viajar

Conforme publicação da 
revista “Travel+Leisure”

Acitação foi feita na revista 
norte-americana especiali-
zada no setor de turismo, 

que destacou a arte, a cultura, o 
luxo, o design e a moda da capital 
paulista como alguns dos princi-
pais motivos para a visita, além da 
gastronomia e oferta de hotéis de 
categoria internacional. 

Socorro Destino 
Petfriendly

Cirurgias Eletivas

É a primeira cidade brasileira com esse título

Gestores Municipais e 
Hospital Regional discutem soluções

AEstância Hidromineral 
de Socorro é o portal 
de entrada do Circuito 

das Águas Paulista, composto 
por nove municípios. Já é refe-
rência nacional em turismo de 
aventura e turismo acessível e 
se dedica para se tornar também 
um destino sustentável e pet 
friendly. Para isso, diversas 
ações de conscientização são 

A reunião entre os gesto-
res municipais e dire-
ção do Hospital Regio-

nal de Assis teve como objetivo 
apresentar as necessidades dos 
municípios da microrregião do 
CIVAP - Consórcio Intermuni-
cipal do Vale Paranapanema, 
das demandas reprimidas de 
exames e cirurgias eletivas. A 
questão foi encaminhada à Se-

SOCORRO

ASSIS

 Já é referência 
nacional em turismo 

de aventura e turismo 
acessível e se dedica 

para se tornar também 
um destino sustentável 

e pet friendly’

 Tem como objetivo 
apresentar as 

necessidades dos 
municípios da 

microrregião do CIVAP - 
Consórcio Intermunicipal 

do Vale Paranapanema’

criadas e envolvem moradores, 
empresários e turistas.

cretaria de Estado da Saúde, 
para marcação de exames e ci-
rurgias pendentes.

Férias com 
segurança
Orientação 
de medidas 
preventivas 
contra as doenças 
respiratórias

SERRA NEGRA ILHA COMPRIDA

Isolamento 
obrigatório
Contaminados 
pelo Covid-19 
não podem 
sair de casa

Moradores da cidade com 
diagnóstico positivo de 
covid-19 tem que cumprir 

isolamento em suas residências. 
Através de fi scalização intensiva, 
quem descumprir a regra é multado 
em R$ 1 mil pela prefeitura e tem 
ainda boletim de ocorrência regis-
trado na Polícia Civil por crime 
contra a saúde pública.

JAÚ

Por Decreto Municipal, os servidores municipais devem estar com 
o esquema vacinal completo, sob pena de serem submetidos a san-
ções disciplinares previstas no Estatuto do Funcionário Público, e 

só será permitido participar de eventos que aconteçam na cidade àqueles 
que apresentarem o passaporte vacinal em dia.

Passaporte 
de Vacina
Obrigatório inclusive para servidores

ASecretaria de Saúde de Indaiatuba já iniciou o cadastramento 
das crianças de 5 a 11 anos do município, para que quando li-
berada pelo Ministério da Saúde a vacinação de crianças contra 

Covid-19, a cidade já esteja organizada para que possa ser feita uma 
rápida imunização dessa população. 

Vacinação Infantil
Cadastro já conta com 14.141 crianças

INDAIATUBA

Com grande fl uxo de turis-
tas durante as férias de 
verão, a prefeitura dis-

tribui cartazes pela cidade com 
orientações sobre medidas pre-
ventivas contra o contágio da 
gripe e do Covid-19 e quais me-
didas devem ser tomadas caso 
os sintomas apareçam.
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SÃO SIMÃO

São Simão, conhecida como “O Vale da Saúde”
É também o berço da nossa República

Acidade que fi ca a 283 Km da 
capital paulista, está localiza-
da no noroeste do Estado, em 

um vale cercado por paisagens natu-
rais de rara beleza. 

Criada em 1877, recebeu no XIX a 
visita de Dom Pedro II e segundo a his-
tória, em 31 de janeiro de 1.888, a Câma-
ra Municipal de São Simão, propunha 
a extinção da monarquia e a anulação da 
formação do 3° império, partindo assim 
da cidade a ideia de República.

Quem visita á cidade, além de en-
contrar a tranquilidade de uma cidade 
do interior, vai poder ter uma vista 
panorâmica da cidade e região do mi-
rante do cruzeiro, com cerca de 1.000 
metros de altitude, com uma cruz de 
40 metros, onde é possível chegar de 
carro ou pela Trilha do Dioguinho, 
toda sinalizada e que traz uma integra-
ção total com a natureza.

O “Roteiro histórico-cultural Si-
monense”, oferece ao visitante a pos-

sibilidade de conhecer a história e a 
cultura local, em visitas a prédios cen-
tenários. A Casa de Cultura Marcelo 
Grassmann, um típico chalé alemão 
construído em dois pavimentos tom-
bada pelo Condephaat, se tornou a 
Casa de Cultura Marcelo Grassmann, 
que abriga 32 obras doadas pelo pró-
prio artista, considerado um dos maio-
res gravuristas da atualidade. 

No roteiro está ainda o Museu His-
tórico Simonense Alaur da Matta, O 
Museu da Memória Ferroviária de São 
Simão Alberto de Oliveira e a belíssi-
ma Igreja Matriz São Simão Apóstolo, 
construída no fi nal do século, qua-
se toda de pedra com paredes de um 
metro de espessura, está situada sobre 
uma pedreira.

Da cidade parte ainda a “Rota Ca-
minhos da Arte”, passando por qua-
tro municípios da Região Turística 
da Alta Mogiana e que concentram 
as maiores obras de artistas plásticos 
com reconhecimento nacional e inter-
nacional (São Simão – Marcelo Gras-
smann; Brodowski – Cândido Portina-
ri; Altinópolis – Bassano Vaccarini e 
Dumont – Santos Dumont)

A Prainha do Rio Tamanduá, com 
areia branca e águas cristalinas, é um 
ponto a ser visitado, assim como o Bos-
que Municipal Procópio Araújo de Car-
valho, rios e cachoeiras que se chega por 
trilhas que cortam a exuberante mata na-
tural que cerca todo o município.

Foto 1 - (Em cima) Igreja 
Matriz; Foto 2 - (Em cima) 
Prefeito Marquinhos Kajuru; 
Foto 3 - Morro do Cruzeiro; 
Foto 4 - Casa da Cultura 
Marcello Grassmann; 
Foto 5 - Prainha do Rio 
Tamanduá; Foto 6 - 
Museu Ferroviário 
Alberto de Oliveira; 
Foto 7 - Parque Ecológico

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

“A nossa Querida São Simão é co-
nhecida nacionalmente pelas suas bele-
zas naturais e também o fator histórico 
vinculado a Proclamação da República 
e sua riqueza cultura. A Administração 
Municipal está caminhando fi rmemen-
te para estruturar ainda mais a cidade 
para receber a visitação de pessoas que 
gostem desses atrativos, bem como de 
uma boa gastronomia. Estamos com 
projetos maravilhosos de revitalização 
de todos os pontos turísticos e princi-
palmente a implantação de novos atra-
tivos, como exemplo revitalização do 
Cruzeiro e construção de rampa para 
vôo livre. Sonhamos com isso, e iremos 
trabalhar duro para que tudo se torne 
realidade”, comenta o prefeito de São 
Simão, Marcos Daniel Bonagamba.

Cidade Cidadão
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Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de 
educação a distância Além dos seis cursos oferecidos no último vestibular (Letras, 
Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacha-

relado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação), a universidade terá outros cinco: 
Biologia, Química, Física, Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão Pública.

Bolsas de 
estudo a 
servidores

Por meio da parceria, se-
rão oferecidos descontos 
em todos os cursos de gra-

duação da instituição. Para os 
cursos ministrados no período 
matutino ou para segunda gradu-
ação, o desconto será de 50%. Já 
para os cursos do período notur-
no, servidores e familiares pode-
rão ter 30% de desconto.

Prefeitura inaugura 
um dos colégios mais 
modernos do Brasil

São Roque terá mais 
uma universidade pública

A nova escola fi ca em Alphaville

Agora, além do Instituto Federal e da Fatec, a cidade terá um polo da Univesp

COTIA MAUÁ

Ocolégio infantil Max Santana é o 25º entregue nos últimos 8 anos 
e conta com piscina coberta e aquecida, brinquedoteca, quadra 
poliesportiva e uma infraestrutura completa para atender até 500 

alunos de 0 a 5 anos. 

Tarifa de ônibus 
municipais
Prefeitura mantém 
congelamento

Prefeitura e Uniesp 
ofi cializam convênio 

APrefeitura de Cotia deli-
berou sobre a manutenção 
do atual valor da tarifa 

de ônibus das linhas municipais. 
Com isso, pelo terceiro ano, os 
usuários do transporte coletivo 
municipal seguirão pagando R$ 
4,50 pela viagem em qualquer li-
nha do município.

SANTANA DO PARNAÍBA

SÃO ROQUE

Em 2020, o órgão municipal já havia conquistado o 1º lugar em 
âmbito regional, com 4.122 atendimentos realizados. Em 2021, o 
Sebrae Aqui de Hortolândia realizou 5.105 atendimentos a pes-

soas jurídicas (empresários e empreendedores) e pessoas físicas. Já no 
ranking geral do Estado, o órgão municipal fi cou na 6ª posição. 

Um balanço feito do ano de 2021, a prefeitura entregou a popu-
lação a execução ou fi nalização de uma obra ou projeto, a cada 
cinco semanas. Durante todo o ano passado foram entregues à 

população nove equipamentos públicos.

Sebrae Hortolândia 
é 1º em ranking 
regional
É o segundo ano seguido que mantém o posicionamento no ranking

Obras entregues
Uma a cada cinco semanas

HORTOLÂNDIA

SUZANO




