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Um olhar para o futuro dos municípios.

“Se a sabedoria se adquire, 
a experiência se transmite”

Henrique 
Nelson Calandra 

ajudou sempre na 
autopreservação 

da autoridade 
moral dos 

integrantes do 
Poder Judiciário’

Henrique 
Nelson Calandra 

ajudou sempre na 
autopreservação 

Essa máxima atribuída a 
Hermann Hesse bem defi ne o 
desembargador Henrique Nel-
son Calandra, aposentado, não 
parou e toda a experiência que 
adquiriu enquanto Juiz e De-
sembargador não deixou de 
transmitir aos mais jovens na 
lida com as Leis. A autoridade 
dos seus julgados sempre co-
locaram o ser humano, em pri-

meiro lugar. Um dia o ministro 
Cordeiro Guerra, presidente 
da Suprema Corte, na década 
de 870, disse que julgar não é 
um atributo divino, é um ato 
humano, que exige claro en-
tendimento, um reto proceder, 
acendrado amor ao trabalho, 
elevado respeito às leis e se-
guro senso de justiça. Exigem-
-se dos Magistrados virtudes 

especialíssimas, a renúncia e 
a coragem, o desprezo pela in-
compreensão frequente, a se-
renidade diante da malícia dos 
vencidos, e constante atualiza-
ção de conhecimentos adquiri-
dos através dos tempos. Hen-
rique Nelson Calandra ajudou 
sempre na autopreservação da 
autoridade moral dos integran-
tes do Poder Judiciário. PÁG.  03

REVISÃO GERAL 
Opinião do dr. Thiago Pinheiro 
Lima, procurador geral do 
Ministério Público de Contas 
sobre a revisão geral anual 
dos vereadores, matéria 
sempre questionada pelos 
vereadores brasileiros. É 
possível fazê-la para os agentes 
públicos? Confi ra a análise 
do procurador. PÁG. 04

FEDERAÇÃO 
Para o ex-presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral 
Valdir Nuevo para que se 
vingue a federação partidária 
é preciso que haja afi nidade 
entre os partidos que se 
dispõem a fazê-la. PÁGS. 06 e 07

NOVO MODELO
A Educação é o único caminho 
para que a qualidade de vida 
atinja índices positivos nos 
municípios. É apresentada  
pelo fi lósofo Marcelo Sando 
que sentencia “Ela precisa 
ser discutida e repensada. 
PÁGS. 12 e 13

PODER FEMININO
Marta Lívia presidente do 
Conselho Superior Feminino 
da FIESP diz que sua ação 
na entidade é prestigiada o 
que mostra que as mulheres 
estão mais unidas do que 
nunca. Silvia Melo, presidente 
executiva da Uvesp diz que a 
mulher não pode ser apenas 
estatística. PÁG. 20
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Dr. Henrique Nelson Calandra: 
expectativas e refl exões para 2022

dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
Em 2015, se aposentou do TJ/SP, 
mantendo seu prestígio entre magis-
trados e a classe política.

Em entrevista ao Jornal do Interior, 
Calandra expõe seus pensamentos e 
perspectivas econômicas, sociais e 
políticas para o Brasil de 2022. Veja:

Ocorreu uma grande renovação 
nos quadros da política partidária. O 
eleitor optou por renovar e colocar 
jovens em cargos de destaque.  A ve-
lha política parece que havia desapa-
recido, mas não mais que de repente, 
percebemos que os antigos proble-
mas ligados à governança do país só 
poderiam ser resolvidos com velhas 
práticas, muitas odiadas por aqueles 
que anseiam por um país melhor. 

Assim, falar em verbas estrondo-
sas para campanhas políticas, em “or-
çamento secreto” e coisas semelhan-
tes, nos fazem sentir faltar o chão. As 
práticas demolidoras contra a lava-ja-
to, a anulação de condenações conso-
lidadas, fazem recordar certas danças 
que determinam um passinho para 
frente e dois para trás. 

A judicialização da política jogou 
em cena o Supremo Tribunal Federal 

O desembargador aposentado do TJ/SP comentou aspectos 
políticos, econômicos e sociais para este ano

e o Tribunal Superior Eleitoral, tra-
zendo o Poder Judiciário para a arena 
política; que não é adequada para ele 
ou para seus integrantes. Juízes não 
precisam ser amados ou odiados, bas-
ta que sejam respeitados. 

As eleições trarão resultados sur-
preendentes, com a radicalização da 
renovação. Ai daqueles que pensam 
que sabem, e pior ainda para os que 
pensam que as pesquisas falam, 

pois o grito das urnas será ensurde-
cedor e virá daqueles que não foram 
ouvidos ou vistos. 

O crescimento econômico será 
inevitável. O mundo tem fome, 
aqui produzimos alimentos. O em-
bate político não prejudicará a eco-
nomia, na medida em que desapa-
recem os mitos. 

O crescimento econômico virá e 
será inexorável, maus gestores vão 
ocupar seus lugares no ostracismo.

O emprego e a renda irão crescer 
na medida em que o mito e o medo 
da pandemia arredem e nos libertem, 
porque morrer é certeza para todos 
os humanos, mas viver com medo é 
muito mais que morrer.

Os direitos sociais não são esmo-
las, são reconhecidos aos necessita-
dos, por isso, cabe a quem governa 
saber que qualquer gasto excessivo é 
na realidade espoliação.  

As enfermidades agora classifi -
cadas como pandemia, são, na rea-
lidade, mera consequência da falta 
de respeito às regras sanitárias mí-
nimas. Francamente, não fosse pelo 
estrelismo de alguns, a classifi cação 
não seria adequada. A sirene teria 
que ser acionada com uma década 
de antecedência. 

A guerra pela saúde não poderia 
fi car entrincheirada com a doença, no 
mundo inteiro conseguimos perder 
vidas preciosas, o que poderia ser evi-
tado com água potável, esgotamento 
sanitário, nutrição básica, saúde pre-
ventiva, etc. Nesta guerra, derrotados 
foram nossos hábitos e o modo de go-
vernar o planeta. 

O Brasil atrairá neste ano, mui-
tos investimentos, o que o nosso 
sorriso, nossa ginga e criatividade 
não fi zerem, só noutra galáxia será 
possível encontrar.

A judicialização da 
política jogou em 
cena o Supremo 

Tribunal Federal 
e o Tribunal 

Superior Eleitoral, 
trazendo o Poder 
Judiciário para a 

arena política’

Nascido em julho de 1945, 
em Itaquaquecetuba, Calan-
dra se tornou bacharel pela 

Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
em 1974. Ingressou na magistratura 
como juiz substituto, nomeado para 
a 10ª Circunscrição Judiciária, com 
sede em Pirassununga, em 1980. 
Atuou nas comarcas de Osasco, Bu-
ritama, Jales, Suzano e São Paulo. Foi 
juiz do 2º Tribunal de Alçada Civil e 
do Tribunal de Alçada Criminal.

 Em 2005, foi promovido a de-
sembargador do Tribunal de Justiça 
de São Paulo. Também foi presiden-
te da Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis) e da Associação 

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Silvia Melo
Jornalista, Presidente Executiva da Uvesp 
e Coordenadora Geral do Conexidades

Calandra aborda •
os pontos econômicos e políticos de desta-
que no país neste ano

•  CENÁRIO POLÍTICO •

•  ECONOMIA EM RECUPERAÇÃO •

•  GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA •

•  A IMPORTÂNCIA DOS 
DIREITOS SOCIAIS •

•  NECESSIDADES BÁSICAS 
REFLETINDO NA SAÚDE •

•  DIFERENCIAL ATRAINDO 
INVESTIMENTO •

Considerada a “Pérola do Atlân-
tico”, encrustada na Mata 
Atlântica, Guarujá a menos 

de 100 kms de São Paulo, é a sede do 
próximo 5º Conexidades, de 07 a 11 
de junho, comemorando, inclusive os 
50 anos do Casa Grande Hotel, a sede 
do “Encontro Nacional de Parceiros 
Públicos e Privados”.

O objetivo do evento, em sua 
quinta edição, vindo de resultados 
altamente positivos, é o de discutir o 
Brasil que a Nação Espera.

Respeitar a História é consagrar 
aqueles que, em lutas constantes, 
trouxeram conquistas para os muni-
cípios, trouxeram de volta a Demo-
cracia em sua plenitude.

Todavia, construir o futuro é pen-
sar uma Nação aonde todos possam 
comemorar o Município, fonte de 
todas as lutas municipalistas, pois a 
Nação Brasileira neles está instalada.

Hoje, pressionados pelas deman-
das, carências e impasses administra-
tivos, os municípios recebem encar-
gos, mas não os recursos para cumprir 
suas missões.

Por isso, eventos como o Cone-
xidades propõem trazer aos agentes 
públicos alternativas para o desen-
volvimento dos seus municípios 
que, compreendendo a proposta que 
pretendemos, têm prefeitos e verea-
dores, já reservando a data em junho.

Eles são os que precisam com-
pletar o processo de urbanização do 
Brasil e, talvez, seja esta a maior ta-
refa posta na frente de todos . Com-
pletá-la signifi ca nos preparar para o 
ano 2030, quando praticamente 90% 
da população brasileira estará nas ci-
dades, cujas pessoas esperam de to-
dos uma estratégia de enfrentamento 

O objetivo do evento, 
em sua quinta 

edição, vindo de 
resultados altamente 

positivos, é o de 
discutir o Brasil que 

a Nação Espera’

Analisar e respeitar a história, 
mas construir o futuro

da crise urbana, pobreza, criminali-
dade, desemprego, habitação, saúde 
e educação, crise que se acumulou 
no Brasil, a partir de desgovernos 
que tristemente vivenciamos.

A coordenação do evento – sob 
minha responsabilidade- reúne os 
agentes, mais os empresários e a so-
ciedade civil para encontrar o cami-
nho do Brasil que a Nação Espera. 
Não temos a pretensão de apresentar 
em cinco dias as soluções, mas te-
mos a convicção de que, a exemplo 
de Ubatuba, São Carlos e Olímpia, 
saiam propostas para que todos pos-
sam dar a sua contribuição ao país.

O século XXI, que é considerado 
o século dos Municípios, faz com 
que todos assistam e participem de 
um processo de fortalecimento da 
autonomia municipal, por força do 
engajamento da sociedade nessa 
economia que castiga as cidades.

A conexão que pretendemos fazer 
com a iniciativa privada – mais uma 
vez – é para possamos ter não um 
Município Menor, mas um Municí-
pio Melhor, onde o que pode ser pas-
sado para a iniciativa privada, assim 
façam, concentrando a atuação dos 
prefeitos e vereadores nas politicas 
públicas que abraça a cidadania.

Nosso Conexidadesnão é um 
evento reivindicatório, é exata-
mente um palco de propostas para 
que tenhamos a cidade conectada, 
fenômeno mundial próprio das ci-
dades inteligentes.

Essa é a proposta do Conexidades 
a de que o desenvolvimento só será 
resolvido dentro do contexto de uma 
estratégia  que compreenda a neces-
sidade de um ampla participação do 
Estado, Mercado e Sociedade Civil.

Guarujá tem toda a infraestrutura 
hoteleira e acessível, com a certeza de 
que prefeitos, vereadores, secretários, 
associações e as entidades de classe , 
estão todos unidos para bem receber 
os congressistas.
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Em sessão prestigiada Dimas 
assume a presidente do TCE
Presidente pede olhar especial para as pessoas em situação de pobreza

OConselheiro Dimas Rama-
lho assumiu no primeiro 
dia de fevereiro, o cargo de 

Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), 
em substituição à Conselheira Cris-
tiana de Castro Moraes. Também 
tomou posse, como Corregedor, o 
Conselheiro Renato Martins Costa. 
O conselheiro Sidney Beraldo é o 
vice-presidente eleito.

Participaram da sessão especial 
os Conselheiros Antonio Roque Ci-
tadini, Edgard Camargo Rodrigues, 
Robson Marinho, a Audito-
ra-Substituta de Conse-
lheiro Silvia Monteiro 
e o Secretário-Diretor 
Geral, Sérgio Ci-
quera Rossi. O Mi-
nistério Público de 
Contas (MPC) foi 
representado pelo 
Procurador-Geral, 
Thiago Pinheiro Lima, e 
a Procuradoria da Fazenda 
do Estado (PFE) pelo seu Procu-
rador-Chefe, Luiz Menezes Neto.

O evento, realizado de forma hí-
brida em função das restrições im-
postas pela pandemia, contou com 
a presença virtual de autoridades e 
de dirigentes dos três Poderes, do 
Ministério Público, membros de 
Tribunais de Contas, Prefeitos, Ve-
readores, servidores públicos, ami-
gos e convidados. 

Dentre as autoridades presentes 
na sala virtual da cerimônia, estavam 
o Governador do Estado de São Pau-
lo, João Doria; o Vice-Governador, 
Rodrigo Garcia; o Ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes; o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado 
(Alesp), Deputado Carlão Pignata-
ri; o Presidente do Tribunal de Jus-
tiça (TJ-SP), Desembargador Ricar-
do Mair Anafe; o Procurador-Geral 
de Justiça do Ministério Público 
do Estado, Mario Luiz Sarrubbo; a 
Procuradora-Geral do Estado, Ma-
ria Lia Pinto Porto Corona; o Presi-
dente do Tribunal de Justiça Militar 
de São Paulo, Juiz Orlando Eduardo 
Geraldi; o Defensor Público-Geral 
do Estado, Florisvaldo Antonio 
Fiorentino Júnior;  o Presidente do 
Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, Conselheiro João An-
tonio da Silva Filho e o presidente 
do Conselho Gestor da Uvesp, Se-
bastião Misiara.

A sessão foi 
inicialmente pre-
sidida pela Con-

selheira Cristiana de 
Castro Moraes, que fez 

um breve balanço das atividades e das 
ações desenvolvidas em seu mandato. 
Ela citou a estruturação da controla-
doria interna; o aperfeiçoamento das 
auditorias remotas; o retorno das fi sca-
lizações presenciais; a implantação de 
cursos à distância para capacitação; e a 
realização da maior fi scalização orde-
nada, conduzida na área da Educação.

“É com um sentimento de união, 
de gratidão e de dever cumprido que 
tenho a honra de transmitir a Presidên-
cia à nova gestão, formada pelos Con-
selheiros Dimas Ramalho, Sidney Be-
raldo e Renato Martins Costa. Desejo 
muito sucesso na condução do nosso 
querido Tribunal de Contas”, disse.

Em nome do Colegiado, o Conse-
lheiro Edgard Camargo Rodrigues, 
fez uma saudação ao novo Presiden-
te. “Vossa Excelência volta ao cargo 
de Presidente desta Casa legitimado 

pela vontade unânime de seus inte-
grantes e com a missão de dar con-
tinuidade à evolução extraordinária 
que se vem verifi cando na efetiva 
prestação dos serviços afetos ao con-
trole externo”, destacou.

Em suas palavras, o Governador 
João Doria enfatizou o seu respei-
to pelo Tribunal de Contas e por 
seu papel orientador e fi scalizador. 
“Gostaria de desejar ao Conselheiro 
Dimas Ramalho uma gestão com a 
mesma relação fraterna, indepen-
dente, positiva e construtiva como 
tivemos nas últimas gestões”.

Na sequência, manifestaram-se o 
Presidente da Alesp, Deputado Car-
lão Pignatari; o Presidente do TJ-SP, 
Desembargador Ricardo Mair Ana-
fe; o Procurador-Geral de Justiça do 
Estado, Mario Sarrubo; e o Ministro 
do STF, Alexandre de Moraes.

Já como Presidente empossado, o 
Conselheiro Dimas Ramalho iniciou 
seu discurso com uma homenagem 
aos 21 servidores ativos e inativos 
do TCESP que foram vítimas do 
coronavírus.  Ele enfatizou a impor-

Robson Marinho, a Audito-
ra-Substituta de Conse-
lheiro Silvia Monteiro 

Thiago Pinheiro Lima, e 
a Procuradoria da Fazenda 
do Estado (PFE) pelo seu Procu-

selheira Cristiana de 
Castro Moraes, que fez 

tância da continuidade das ações de 
combate à COVID-19 e defendeu a 
vacinação das crianças.

O novo Presidente afi rmou que 
defenderá a ideia de um Tribunal 
de Contas indutor de políticas pú-
blicas, assumiu o compromisso de 
promover o desenvolvimento sus-
tentável em ações internas e exter-
nas e disse que a Corte cobrará a 
Administração Pública por serviços 
e oportunidades à população que 
vive em situação de pobreza.

“Um indutor encoraja e provo-
ca, inspira e impulsiona. Por opo-
sição, ele não conduz nem executa 
por si próprio”, afi rmou. “Estou 
convencido que o fortalecimento 
do Tribunal de Contas passa pela 
adoção dessa chave estratégica, de 
enxergar-se e colocar-se para a so-
ciedade como indutor de políticas 
públicas”, destacou. 

Eleito durante a 1ª Sessão Espe-
cial do Pleno, em dezembro, Dimas 
Ramalho ocupa a Presidência da 
Corte de Contas pela segunda vez, 
tendo respondido pela função tam-
bém no ano de 2016. Conselheiro 
desde 2012, teve seu nome aprova-
do, por unanimidade, pelo plenário 
da Assembleia Legislativa.

Corte de Contas unida em posse solene

Rito ofi cial  que legitima a posse de Dimas Ramalho
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vem decidindo o TJSP (que consi-
dera inconstitucional a concessão de 
RGA a Vereadores, ante o princípio 
de anterioridade da legislatura) e o 
STF (que a considera inconstitucio-
nal pelas mesmas razões e também 
quando concedida por meio de lei 
que não seja de iniciativa do chefe 
do Poder Executivo).

A concessão de RGA a Verea-
dores pode alcançar consequências 
gravosas, como se tem visto na ju-
risprudência dos tribunais judiciais, 
que já consideraram tal prática ato 
de improbidade administrativa e en-
riquecimento ilícito, podendo acar-
retar rigorosas sanções àqueles que 
contrariam a orientação que veda 
referida percepção.

Desse modo, se não por convic-
ção, ao menos por prudência, cum-
pre ao Poder Legislativo Municipal 
reavaliar a conveniência de conceder 
RGA aos senhores Vereadores.

Vale ressaltar, por fi m, que, não 
obstante reiterados julgados na es-
fera judicial acerca do tema, a ma-
téria será apreciada sob o prisma da 
repercussão geral, já que o plenário 
virtual da Suprema Corte, por una-
nimidade, reconheceu tal condição 
no Leading Case RE nº 1.344.400, 
formalizado sob o tema nº 1.192, 
onde se questiona, não por acaso, 
lei de um município paulista, pro-
pondo-se o seguinte enunciado: “É 
inconstitucional lei municipal que 
prevê o reajuste anual do subsídio 
de agentes políticos municipais, 
por ofensa ao princípio da anterio-
ridade, previsto no artigo 29, VI, da 
Constituição Federal.”

A expectativa acerca do julgado é 
grande, já que, embora reconhecida 
repercussão geral da questão suscita-
da, no mérito, o plenário virtual do 
STF optou por submeter a matéria de 
fundo a posterior julgamento no ple-
nário físico. Quem viver verá.Como se vê, trata-se de matéria 

que comporta interpretações diver-
sas, e, como tal, impossível anali-
sá-la sem algum componente de 
índole subjetiva.

De qualquer modo, e a despeito 
da opinião pessoal deste subscritor, 
no sentido de que as decisões do 
TCESP estão corretas do ponto de 
vista de interpretação constitucio-
nal, o Ministério Público de Contas 
do Estado de São Paulo (MPC-SP) 
tem se posicionado na mesma linha 
do Parquet estadual e do Judiciário.

É que, tal como já sustentado em 
diversos processos, para o MPC-
-SP, não se afi gura apropriado que o 
TCESP oriente seus jurisdicionados 
de forma incompatível com o que 

Afi nal: cabe Revisão Geral Anual (RGA) aos Vereadores?
A UVESP tem procurado especialistas para dirimir dúvidas

Trata-se da 
denominada 

“regra da 
legislatura”, por 

meio da qual 
os subsídios da 

vereança são 
fixados pela 

própria Câmara 
Municipal 

em cada 
legislatura para 

a subsequente, 
vedando-se, com 

isso, que se legisle 
em causa própria’

Ainterpretação do conteúdo 
de um ato normativo de-
sencadeia acirrados debates 

sobre o sentido e o alcanço do texto 
legal, sendo habitual a construção de 
orientações doutrinárias e jurispru-
denciais dissonantes sobre os mais 
variados temas.

É que o direito não se traduz em 
ciência exata, permitindo aos seus 
operadores leituras e interpretações 
diversas, mesmo que lastreadas nos 
mesmos princípios e normas gerais. 

Dentre os temas que apresentam 
essa diversidade de interpretações, 
um dos que mais têm suscitado dúvi-
das atualmente perante aqueles que 
militam no âmbito do direito admi-
nistrativo é o da revisão geral anual 
(RGA), especialmente no que con-
cerne à possibilidade de sua aplica-
ção aos agentes políticos.

Por mais induvidoso que o texto 
do artigo 37, inciso X, da Consti-
tuição da República, possa parecer 
numa primeira leitura, cumpre re-
lembrar que referido mecanismo 
revisional não se confunde com au-
mento real, isto é, não se trata de ma-
joração deliberada de vencimentos, 
mas sim de mera recomposição do 
poder aquisitivo da moeda, tão ne-
cessária em um país com histórico 
infl acionário como o nosso. 

Até aqui, nenhuma dúvida parece 
acometer os intérpretes, que, salvo 
engano, são uníssonos acerca dessa 
compressão do instituto da RGA. O 
problema surge em relação a quem 
esse direito aproveita.

Isso se deve, basicamente, por 
conta de outros dispositivos constitu-
cionais, que, lidos em conjunto com 

Vereadores, mas também os demais 
agentes políticos, como Prefeitos e 
Vice-Prefeitos, e até mesmo Secre-
tários Municipais, não fazem jus à 
RGA, visto que a eles igualmente 
seria aplicável a regra da legislatura.

Na prática, o que se tem observa-
do, em linhas gerais, é que decisões 
do egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCESP) têm aco-
lhido a inteligência de que, por não 
se tratar de ato fi xatório ou reajuste, a 
RGA pode ser concedida aos Verea-
dores; já para o Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP), egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP) e Poder Judiciário em 
geral, inclusive o colendo Supremo 
Tribunal Federal (STF), a RGA não 
seria extensiva aos edis, porquanto tal 
prática afrontaria a regra da anteriori-
dade da legislatura. 

o artigo 37, inciso X, podem ensejar 
multiplicidade de entendimentos.

É o caso, por exemplo, do artigo 
29, inciso VI, da Constituição da 
República, que assim estabelece: 
“o subsídio dos Vereadores será 
fi xado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura 
para a subsequente, observado o 
que dispõe esta Constituição, ob-
servados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica e os se-
guintes limites máximos”.

Trata-se da denominada “regra 
da legislatura”, por meio da qual os 
subsídios da vereança são fi xados 
pela própria Câmara Municipal em 
cada legislatura para a subsequente, 
vedando-se, com isso, que se legisle 
em causa própria.

E é aí que reside o aspecto deter-
minante da indigitada divergência 
interpretativa: se para uns a revisão 
não se confunde com fi xação ou au-
mento e, por isso, estaria assegurada 
também aos detentores de mandato 
eletivo, para outros, a regra da legis-
latura, combinada com o princípio 
da moralidade administrativa, deve 
ser tomada de maneira ampla, de 
modo a impedir toda e qualquer al-
teração remuneratória para agentes 
políticos no curso do mandato, ainda 
que a título de RGA.

Para essa segunda tese interpretati-
va, a RGA seria um benefício assegu-
rado exclusivamente aos servidores 
públicos, havendo para os Vereado-
res regramento próprio que impediria 
a recomposição infl acionária do sub-
sídio durante a legislatura.

Há, inclusive, compreensão mais 
rigorosa, no sentido de que não só os 

Thiago Pinheiro Lima
Procurador-Geral do MP de Contas de São 
Paulo e Presidente eleito do Conselho Na-
cional dos Procuradores-Gerais de Contas
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saber é se as eventuais federações, 
criadas hoje, para as disputas esta-
duais e federais serão viáveis nos 
municípios. Não podemos esquecer 
do tamanho do nosso país e das di-
ferentes realidades de cada região. 
Às vezes, partidos têm posiciona-
mentos diferentes nas esferas fede-
ral, estadual e municipal, devido às 
necessidades e demandas distintas 
de cada realidade. Desejamos que a 
federação partidária realmente seja 
útil para representar os interesses 
dos cidadãos na construção de po-
líticas públicas tão necessárias para 
todos nós”, fi naliza.

Afederação de partidos, instituí-
da pela Lei nº 14.208/21, que 
inseriu o art. 11-A, na Lei nº 

9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), 
estabelece que dois ou mais partidos 
políticos poderão reunir-se em fede-
ração, a qual, após sua constituição e 
respectivo registro perante o Tribunal 
Superior Eleitoral, atuará como se fos-
se uma única agremiação partidária.

Com a fi nalidade de contribuir para 
o aprimoramento da democracia por 
meio de um mínimo de identidade 
ideológica e programática, enquan-
to a coligação era um arranjo só para 
a eleição e era dissolvida logo após o 
pleito eleitoral, a aplicação tem como 
efeito prático a contagem de votos dos 
partidos que integram a federação para 
efeito de atingimento do quociente 
eleitoral e da cláusula de barreira. 

A diferença entre a federação e 
a coligação na eleição proporcio-
nal, é que a federação exige que os 
partidos fi quem unidos até a eleição 
seguinte, nos termos do texto legal 
que dita que os partidos reunidos em 
federação deverão permanecer a ela 
fi liados por, no mínimo, quatro anos, 
sob pena de vedação de ingressar em 
federação, de celebrar coligação nas 

duas eleições seguintes e, até com-
pletar o prazo mínimo remanescente, 
de utilizar o fundo partidário. 

Além disso, a federação parti-
dária foi concebida como forma de 
minimizar ou corrigir distorções 
que a coligação propiciava no sis-
tema proporcional.

Essa importante distorção con-
sistia numa expressiva potencia-
lização de uma característica do 
sistema proporcional, qual seja, o 
distanciamento entre os eleitores 
e os eleitos, na medida em que o 
eleitor votava em determinado can-
didato, mas, na maioria dos casos, 
acabava elegendo outros candida-
tos, pois os eleitos eram defi nidos a 
partir da apuração e da observância 
do coefi ciente eleitoral. 

E, esta distorção, por sua vez, po-
tencializava outra, qual seja, a exis-
tência e sobrevivência de muitos 
partidos pequenos, que se utilizavam 
da coligação para ter acesso a recur-
sos e eleger candidatos, provocando, 
nesse contexto, diversas distorções 
na disputa eleitoral.

“A distinção essencial entre coli-
gação e federação de partidos con-
siste na transitoriedade da coligação, 
que é a união de partidos exclusiva-
mente para participar de determina-
do pleito eleitoral, enquanto que a 
federação tem como pressuposto a 
criação de uma associação de parti-
dos políticos que deverão permane-
cer associados por, ao menos, quatro 
anos, com estatuto próprio, prevendo 
direitos e deveres aos partidos e can-
didatos”, reforça o ex-presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, Waldir Sebastião de Nuevo 
Campos Junior. 

Nesse período, sem dúvida, cada 
entidade partidária enfrentará razoá-
veis restrições na autonomia de sua 
gestão, assim como haverá maiores 

O prefeito de 
Araçatuba, 
Dilador Borges,
afi rma que as federações são 
ponto importante de uma 
necessária reforma política

Segundo o jurista Paulo Hamilton 
Siqueira Junior, essas mudanças 
impactam o fortalecimento dos partidos e 
da representividade, veículos inerentes ao 
processo democrático

O ex-presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo, Waldir 
Sebastião de Nuevo Campos Junior 
reforça as principais diferenças entre 
coligação e federação partidária

limitações à atuação política dos 
candidatos eleitos. Durante esse 
período de quatro anos, os partidos 
federados deverão atuar como uma 
única entidade partidária e assim se-
rão considerados para todos os efei-
tos eleitorais e políticos.

Para o jurista Paulo Hamilton Si-
queira Junior, a Lei 14.211, de 2021, 
por sua vez, instituiu novas exigên-
cias para a conversão dos votos em 
mandatos, especialmente na parte 
relativa às “sobras”. 

“Para 2022, foi mantida a primei-
ra distribuição com a exigência dos 
dois requisitos (quociente eleitoral e 

candidatos com 10% do quocien-
te), mas só participam das “so-

bras” os partidos ou federa-
ções que alcançarem 80% 
do quociente eleitoral e 
tiverem candidatos com 
votos correspondentes 
a pelo menos 20% do 
quociente eleitoral, re-
gra que limitará a eleição 

de candidatos de parti-
dos ou federações que não 

atingiram o quociente eleito-
ral. Se nenhum partido alcançar o 

quociente citado, serão considerados 
eleitos os mais votados na ordem de 
votação”, afi rma.

Segundo Nuevo Campos Júnior, 
como decorrência do fato de que os 
partidos federados deverão assim 
permanecer por, ao menos, quatro 
anos, com restrições às respectivas 
gestões e atuação política, a tendên-
cia, certamente, será de aprimora-
mento dos parâmetros para a cele-
bração e viabilização de uniões.

“Ou seja, os partidos deverão 
possuir importantes afi nidades e 
cada partido, necessariamente, deve-
rá promover um alinhamento interno 
em todas as suas instâncias, o que 
propiciará condições para incremen-
to da democracia interna dos parti-
dos. O impacto da federação partidá-
ria nas próximas eleições, portanto, 
em que pese a projeção de muitas 
complexidades, deverá ser positi-
vo, também, por promover razoá-
vel aproximação entre o eleitor e o 
eleito, impondo ao eleito parâmetros 
mais estreitos para o exercício de seu 
mandato. É certo que poderemos ter 
a participação de partidos em federa-
ções como forma de sobrevivência, 
mas, de qualquer forma, esta nova 

 A diferença 
entre a federação 

e a coligação 
na eleição 

proporcional, é 
que a federação 

exige que os 
partidos fiquem 

unidos até a 
eleição seguinte’

Federações partidárias: 

Instituída pelo Congresso no fi nal de 2021, a lei foi validada por votação no STF neste mês de fevereiro

como devem mudar  

O prefeito de 

Dilador Borges,
afi rma que as federações são 

candidatos com 10% do quocien-
te), mas só participam das “so-

bras” os partidos ou federa-
ções que alcançarem 80% 
do quociente eleitoral e 

gra que limitará a eleição 
de candidatos de parti-

dos ou federações que não 
atingiram o quociente eleito-

ral. Se nenhum partido alcançar o 

realidade propiciará condições para 
diminuição do número de partidos e 
benefi ciará o eleitor”, afi rma.

De acordo com Siqueira Junior, 
para entender o impacto das fede-
rações partidárias nas eleições de 
2022, é preciso analisar essa questão 
em um contexto mais amplo. 

“Duas importantes mudanças es-
tarão presentes nas próximas elei-
ções: primeiro o fi m das coligações 
nas eleições proporcionais, que po-
dem ser substituídas pela federação 
de partidos; e segundo, o aumento do 
percentual da cláusula de desempe-
nho e da criação de limites mínimos 
de votos para concorrer às “sobras” 
quando os partidos não atingirem o 
quociente eleitoral”.

O jurista comenta que trata-se de 
um desafi o dos candidatos ao próxi-
mo pleito, em especial dos partidos 
que não estiverem inseridos na fede-
ração partidária. 

“O primeiro e talvez principal 
cenário com essas regras será a re-
dução do número de partidos com 
representação na Câmara dos De-
putados. O segundo cenário será de 
favorecimento dos grandes partidos 
e das federações em contraposição 
aos pequenos e médios. Os peque-
nos, para sobreviver, terão que ou se 
fundir ou criar federação. O terceiro 
cenário será a redução do número de 
partidos ante a cláusula de desempe-
nho − que passa de 1,5% para 2% do 

eleitorado – resultando na exclusão 
deles do acesso aos recursos do fun-
do partidário e ao horário eleitoral 
gratuito. Creio que partidos conheci-
dos como PV, PSOL, PCdoB, PRTB, 
Rede, PSTU e PCB terão difi culda-
des no desempenho”, completa.

Já para Waldir Campos Júnior, a 
obtenção de consenso no Congresso 
Nacional, no sentido de lapidar ou pro-
mover correções em nosso sistema po-
lítico-eleitoral, dada a estrutura política 
vigente, é naturalmente complexa. 

“Disso decorre, em particular, as 
reiteradas reformas eleitorais verifi -
cadas nos últimos anos, o que pode 
conferir uma perspectiva negativa, 
em especial, no âmbito da compre-
ensão do sistema pelos eleitores. No 
entanto, melhor do que a inação, é 
preciso que a caminhada em busca 
de um sistema que propicie o incre-
mento da legitimidade do processo 
eleitoral seja contínua, pois, com 
certeza, assim que for concebido um 
sistema que melhor atenda razoavel-
mente às expectativas da sociedade 
em geral, tal será percebido pelo 
senso comum dos eleitores e haverá 
movimentos no sentido da sua ma-
nutenção”, acrescenta.

Tendo em vista que as coliga-
ções foram extintas em 2017, des-
de então, a união de partidos em 
torno de uma única candidatura só 
era permitida pela legislação em 
âmbito majoritário.

Portanto, outra grande novidade 
das federações é o retorno da conjun-

o processo político
entenda o que são e

•  COLIGAÇÃO X FEDERAÇÃO 
PARTIDÁRIA •

•  ELEIÇÕES 2022 •

ção de dois ou mais partidos nos plei-
tos proporcionais, que impactam dire-
tamente a vereância, além dos cargos 
das assembleias estaduais e federal.

Conforme ressalta o prefeito de 
Araçatuba, Dilador Borges, hoje é 
preciso encontrar uma solução para di-
minuir a quantidade de partidos, sem 
perder a representatividade de todos. 

“Para isso, precisamos de uma 
ampla reforma política, que con-
temple os interesses da população. 
A federação partidária foi aprova-
da com essa função: unir partidos 
que tenham interesses em comum, 
sem perder a identidade de cada 
um. Para nós, do Poder Executivo, 
também fi ca mais fácil a articulação 
com menos partidos. O que resta 

•  IMPACTO NOS MUNICÍPIOS •

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br
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Pessoas com defi ciência tem mobilidade 
garantida em Ribeirão Preto 
Atualização de app conta com assistente de voz que informa o roteiro

São ações 
que permitem 

uma experiência de 
maior equidade, 

justiça e oportunidade 
para todos, não 

deixando ninguém 
para trás. Ribeirão 
Preto é uma cidade 

global e acolhedora, 
ligada em 

tudo que 
possa 

melhorar 
a vida das 

pessoas’

No começo do ano, o muni-
cípio de Ribeirão Preto foi 
a primeira cidade do Bra-

sil escolhida para implantar a nova 
versão do aplicativo “Cittamobi 
Acessibilidade”.  Agora, o app pas-
sa a contar com uma assistente de 
voz para facilitar a rotina de 4.229 
pessoas com defi ciência cadastra-
das na rede do transporte coletivo 
urbano do município.

O principal diferencial é o Voi-
ceOver, comando de voz que alerta 
quais ônibus estão próximos à 
parada selecionada, avisa o 
momento de chegada ao 
ponto de destino esco-
lhido, e sinaliza o mo-
mento exato em que o 
passageiro deve des-
cer do ônibus. Agora, 
o app informa também 
por quais locais o ôni-
bus está passando ao lon-
go do trajeto, fazendo com 
que o defi ciente visual fi que 
mais ambientado com a cidade.

O Cittamobi Acessibilidade traz 
uma versão muito mais avançada e 
aperfeiçoada, com inúmeras funcio-
nalidades que conseguem oferecer 
grande autonomia aos defi cientes 
visuais. Saber qual ônibus está pas-
sando, que horas ele chega e o ponto 
para descer são difi culdades que fa-
zem parte da rotina destas pessoas.

“É uma ferramenta que faltava no 
aplicativo, que é de grande uso em 
Ribeirão Preto e irá agregar de for-
ma gratuita a vida de quem utiliza o 

quais ônibus estão próximos à 
parada selecionada, avisa o 
momento de chegada ao 
ponto de destino esco-

bus está passando ao lon-
go do trajeto, fazendo com 
que o defi ciente visual fi que 

Lançamento acessibilidade • Cittamobi

Teste onibus super articulado
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transporte coletivo na cidade, com 
mais segurança, pontualidade e con-
forto no ir e vir”, explicou o superin-
tendente da Transerp, Marcelo Galli.

O prefeito Duarte Nogueira res-
saltou que o Cittamobi traz funções 
aperfeiçoadas com elementos sofi s-
ticados, mas simples para a vida de 
quem dele irá fazer uso. “São ações 
que permitem uma experiência de 
maior equidade, justiça e oportuni-
dade para todos, não deixando nin-
guém para trás. Ribeirão Preto é uma 
cidade global e acolhedora, ligada 
em tudo que possa melhorar a vida 
das pessoas”, afi rmou.

Utilizado para acompanhar os 
horários dos ônibus em tempo real, 
principalmente neste período de pan-
demia, o app conta com funções de 
recarga, busca e pontos próximos, 

linhas, entre outras funções que ga-
nham mais acessibilidade a partir de 
hoje, na versão para Android, e em 
fevereiro para IOS.

Atualmente, Ribeirão Preto já 
conta com a versão convencional 
do aplicativo que ajuda o usuário do 
transporte urbano verifi car o funcio-
namento do serviço em tempo real. 
Em 2021, houve 3,8 milhões de 
acessos, além de 78 mil downloads. 
Somente nos primeiros vinte dias de 
2022, já foram registrados 236 mil 
acessos ao app e 4,6 mil pessoas que 
baixaram a tecnologia.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Araraquara lança seu próprio App de mobilidade
Bib Mob apresenta mais vantagens do que os já conhecidos no mercado

O principal 
diferencial dos 

serviços é que os 
motoristas do Bibi 
Mob são também 

cooperados da 
COOMAPPA e 

assumem as 
responsabilidades 

pela empresa 
coletiva e pela 
boa execução 
dos serviços’

ACoomappa (Cooperativa de 
Transporte) lançou neste 
ano seu app próprio, cha-

mado Bibi Mob, este é o nome do 
primeiro aplicativo de transporte 
privado urbano exclusivamente de 
Araraquara, fruto da organização das 
trabalhadoras e dos trabalhadores em 
parceria com a prefeitura local. 

Embora a cidade seja coberta pe-
los aplicativos já conhecidos, como 
99 e Uber, que ultimamente não tem 
aceitado corridas curtas, devido ao 
alto valor dos combustíveis que so-
mado ao repasse que fazem as ope-
radoras, não tem valido a pena para 
os motoristas.

Em uma dupla ação, onde a po-
pulação prejudicada pela difi culdade 
desse tipo de transporte e, por outro 
lado, a possibilidade de aberta de 
postos de trabalho, o prefeito Edinho 
Silva, reavivou uma ideia de dois 
anos atrás, “A ideia do aplicativo 
municipal surgiu no início de 2020 
a partir da necessidade de atender a 
uma demanda dos motoristas de apli-
cativo e moto entregadores por me-
lhores condições de trabalho e renda. 
Uma vez os motoristas organizados 
em cooperativa – a COOMAPPA, 
eles procuraram a prefeitura para so-
licitar apoio do Programa Coopera 
Araraquara tanto para oferecer uma 
sede com apoio para banheiros e 
descanso aos motoristas, quanto para 
criar a possibilidade do aplicativo. 
Ao perceber o agravamento, logo no 
início da pandemia de covid-19, da 
situação de exploração do trabalho 

boa execução dos serviços. Além de 
ser uma iniciativa local, gera tam-
bém melhores condições de trabalho 
e renda aos motoristas/cooperados 
que fi cam com 95% do valor de 
suas corridas. Os carros estão sendo 
identifi cados e a cooperativa está em 
busca de mais melhorias para seus 
motoristas cooperados e para a po-
pulação atendida.

O aplicativo, que está disponível 
na Play Store (Android) e na App 
Store (iOS), já conta com 270 moto-
ristas e 7 mil passageiros cadastra-
dos. Mais de 5 mil corridas já foram 
realizadas por meio do aplicativo. 

O motorista que queira se inte-
grar ao Bibi Mob, tem que 

ser cooperado e apresentar 
documentação que vai da 
CNH autenticada libera-
da para transporte remu-
nerado, cópia simples de 
CPF e RG, e comprovan-
te de endereço. 

O serviço atende 
também os municípios 

da redondeza, como Amé-
rico Brasiliense, Santa Lúcia e 

Rincão, onde tem sinal para efetuar 
tranquilamente as corridas, que são 
solicitadas através do App.

“A aceitação da população tem 
sido muito boa, superou as expec-
tativas que tínhamos. É óbvio que a 
Cooperativa recebe algumas suges-
tões de melhorias porque o aplica-
tivo teve início há apenas um mês. 
Mas de 90 a 95% são elogios. Al-
gum outro projeto diferenciado vin-
do por aí? Estamos adquirindo um 
aplicativo de entregas para os moto-
-entregadores – a Cooperativa Mo-
rada Express e aproximando o diá-
logo com o recém-criado Programa 
Municipal de Incentivo às Startups. 
Uma frase (curta) do prefeito sobre 
a importância desse App para a po-
pulação O sentimento é de esperança 
e vitória. Esperança por ver que os 
trabalhadores estão vencendo barrei-
ras e difi culdades e conseguindo se 
organizar e alcançar melhores condi-
ções de trabalho, ainda mais porque 
essa categoria é muito explorada do 
ponto de vista do trabalho. E vitória 
por ver que a organização dos tra-
balhadores e o apoio de uma políti-
ca pública consistente podem gerar 
inúmeros benefícios para a cidade e 
seus cidadãos, que podem agora usu-
fruir de um serviço local que benefi -
cia diretamente a população de nossa 
cidade”, completa o prefeito.

Edinho Silva • Prefeito de Araraquara

Edinho e equipe da Prefeitura com representantes das cooperativas de motoristas por aplicativos

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br
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e as difi culdades da 
categoria de motoristas 
de aplicativo e moto entregadores, 
solicitei à Coordenadoria de Traba-
lho e Economia Criativa e Solidária 
que reunisse as categorias e sensi-
bilizasse para o cooperativismo e 
para a construção de um aplicativo 
municipal que pudesse romper com 
a exploração do trabalhador. O mo-
delo do cooperativismo de trabalho 
visa melhores condições de trabalho 
e renda por meio de uma gestão co-
letiva e democrática” diz ele.

 O principal diferencial dos servi-
ços é que os motoristas do Bibi Mob 
são também cooperados da COO-
MAPPA e assumem as responsabi-
lidades pela empresa coletiva e pela 
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Por que o Futuro é sempre 
representado por tecnologia?
“Faça o bem, pratique o civismo e siga sua religião escolhida”

tecnologia em determinada função 
ela passa a não existir, estamos en-
viando “emojis” no lugar de nossos 
reais sentimentos e emoções, esta-
mos fotografando tudo ao invés de 
sentir a emoção do nosso entorno, 
achando que isto é evolução.

A tecnologia como protagonista 
de Futuro pode ser uma grande ilu-
são, e beira uma mentira secular. 

Estamos evoluídos com base 
nela, mas algumas coisas ainda são 
as mesmas:
• o mundo ainda tem muito egoísmo, 
maldade, falsidade, descrença, hipocri-
sia sede de poder e falta de esperança;
• guerras ainda despontam como se 
fossem uma novidade deste século;
• a fome ainda toma a vida de mui-
tas pessoas;
• diversas doenças ainda não pos-
suem cura;
• hospitais ainda esgotam seus leitos;
• escolas ainda disputam vagas;
• a política está cada dia mais decadente;
• a intolerância e impaciência cres-
cem de forma estúpida;
• famílias estão sendo destruídas por 
fatores surreais;
• as religiões estão dividindo as pes-
soas ao invés de uni-las;
• os interesses pessoais estão acima 
dos sociais;
• tem gente que pensa estar no Futuro 
por usar um celular de última geração...

Talvez se a prioridade de projetar 
o Futuro incluísse a evolução huma-
nizada e espiritualizada das pessoas, 
haveria mais chance de uma geração 
promissora com a verdadeira missão 
que temos aqui neste planeta. 

Se continuarmos 
a definir o Futuro 

com bases 
em princípios 

tecnológicos 
vamos continuar 
a “embalsamar” 

as virtudes 
humanas que 

nos trouxeram 
até aqui 

neste momento’

Há muito tempo toda vez que 
se falava e se fala em Futuro 
a tecnologia é mencionada 

de forma única e explícita. 
Em 1968 o fi lme 2001 Uma Odis-

seia no Espaço, produzido e dirigido 
por Stanley Kubrick e co-escrito por 
Kubrick e Arthur C. Clarke, assim 
como em tantos outros fi lmes, séries 
e desenhos animados, o Futuro se 
apresenta sempre representado pela 
evolução da tecnologia. 

Em feiras mundiais como a Con-
sumer Electronics Show – CES entre 
outras, o tema é sempre falar do Fu-
turo com abordagens em tecnologia.

Se continuarmos a defi nir o Futu-
ro com bases em princípios tecnoló-
gicos vamos continuar a “embalsa-
mar” as virtudes humanas que nos 
trouxeram até aqui neste momento. 

Estamos numa esfera de pensa-
mento e conduta que se não houver 

Ser Futurista é preservar os va-
lores de uma humanidade em coe-
xistência sobre todos os aspectos e 
não ser consumista de tecnologias 
ilusórias ao nosso real desenvolvi-
mento interior.

Esta inversão de posição precisa 
acontecer, em primeiro lugar tem de 
vir à evolução humana como seres 
únicos e a tecnologia tem ser uma 
ferramenta para tal e não uma teoria 
escravagista que nos aliena de tudo e 
de todos.

Quer garantir seu Futuro: abrace 
as pessoas que ama, respeite seu se-
melhante, fortaleça sua família, faça 
o bem, pratique o civismo, siga os 
preceitos de sua religião e assim a 
felicidade um dia vem e o real Futu-
ro também. 

Cesar Romão
Palestrante – Escritor – Jornalista 
Presidente do Conselho de Presidentes 
da Associação Paulista de Imprensa API
www.cesarromao.com.br 
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Região metropolitana de Campinas; 
desafi os do novo ano
Região de Campinas consolida-se com a 5ª maior do Brasil

Estar à frente da administração 
de uma cidade como jagua-
riúna é um grande desafi o. 

Estar à frente do Conselho de De-
senvolvimento da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) é um 
desafi o ainda maior. Na última se-
gunda-feira, dia 17 de janeiro, os 
demais amigos prefeitos que com-
põem o colegiado me deram a honra 
de seguir por mais um ano – e pela 
terceira vez – como presidente do 
Conselho da RMC, que neste ano 
completará 22 anos de existência.

Ao longo de todo esse período, 
nossa região se consolidou como 
a quinta maior do Brasil em PIB 
(R$ 195 bilhões), fi cando atrás 
apenas de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal/Entorno e 
Belo Horizonte, segundo dados do 
IBGE (2019). Numa área de 3.792 
km², a RMC é a 10ª maior região 
metropolitana do país em núme-
ro de habitantes (3,3 milhões) e a 
segunda do Estado de São Paulo.
Além disso, possui várias cidades 
na lista dos maiores PIBs e IDH 
(Índice de Desenvolvimento Huma-
no) do país, e integra o Complexo 
Metropolitano Expandido, conheci-
do como Macrometrópole Paulista, 
uma conurbação de metrópoles lo-
calizadas ao redor da Grande São 
Paulo que representa cerca de 18% 
da população brasileira.

São números superlativos para 
uma região gigante por natureza, 
que cresceu, se desenvolveu e atin-
giu a maturidade nas discussões 
de âmbito do Conselho de Desen-
volvimento, debatendo soluções 
conjuntas para questões que são 
comuns aos 20 municípios.

O que torna o desafio dos 
prefeitos da RMC ainda maior, 
sobretudo num ano em que as 
cidades mais uma vez são pres-
sionadas a darem respostas ao rá-
pido avanço da variante ômicron 
do coronavírus, que fez explodi-
rem os novos casos de infecções, 
sobrecarregando mais uma vez os 
serviços de saúde.

Por falar em saúde, como pre-
sidente do Conselho da RMC, 
coloquei como uma de nossas 
prioridades a aprovação e viabili-
zação da obra do Hospital Metro-
politano, que irá ajudar a desafo-
gar a demanda regional com 400 
novos leitos. A Unicamp já doou 
o terreno para a construção do 
hospital e o custeio será bancado 
com recursos do próprio SUS e 
Governo do Estado.

Também é momento para pla-
nejarmos, com ainda mais afi nco 
e senso de união, a retomada con-
sistente da economia e a assistên-
cia às pessoas mais impactadas 
nesses três anos de pandemia, 
com ações e políticas públicas 
que possam minimizar as perdas 
devido às restrições impostas às 
atividades. Isso será fundamental 
para que nossa economia e nossa 
população possam se restabelecer 
mais rapidamente.    

Assim como a Saúde, a Edu-
cação também deve ser uma prio-
ridade neste 2022, uma vez que 
teremos nossos alunos retornan-
do às escolas. É preciso garantir 
a manutenção das aulas presen-
ciais com segurança sanitária e o 
dinamismo necessário ao melhor 
aprendizado e desempenho dos 
estudantes. Para isso, o investi-
mento nos professores e em tec-

nologia será mais que essencial, 
será uma necessidade.  

A implementação do 5G também 
será um grande desafi o para prefei-
tos e prefeitas, com a necessidade 
de as cidades adotarem legislação 
específi ca para atender às exigên-
cias dessa nova tecnologia. Em Ja-
guariúna, já fi zemos a lição de casa 
e fomos uma das primeiras cidades 
do Brasil e reformular a lei para 
abrir caminho ao 5G.

Os desafios, como vemos, são 
muitos. Mas tenho convicção de 
que as cidades da RMC estão 
preparadas para encará-los e su-
perá-los, com união, determina-
ção e competência.

Prefeitos reunidos para estabelecer metas de desenvolvimento

Também é momento 
para planejarmos, 

com ainda mais afinco 
e senso de união, a 

retomada consistente 
da economia e a 

assistência às pessoas 
mais impactadas 

nesses três anos de 
pandemia, com ações 

e políticas públicas 
que possam minimizar 

as perdas devido às 
restrições impostas 

às atividades’
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Gustavo Reis
Prefeito de Jaguariúna e presidente do 
Conselho de Desenvolvimento da RMC
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Educação no   pós-pandemia 
Filósofo propõe       refl exão sobre o futuro

Marcelo Sando,  fi lósofo, es-
critor e palestrante. Penss  
e escreve sobre educação 

desde os quatorze anos de idade. Aos 
quinze, já desenvolvia e coordenava 
projetos pedagógicos na  escola e, 
aos dezesseis, tornou-se  professor 
substituto de história e geografi a em 
um instituto de educação. Aos dezes-
sete, recebeu o Prêmio” Construindo 
a Nação” do Instituto de Cidadania 
do Estado de São Paulo na categoria 
Protagonista, ganhou  uma bolsa de 
estudos por mérito e foi  terminar o 
Ensino Médio nos Estados Unidos. 

Ao voltar para o Brasil, aos dezoi-
to anos de idade, iniciei um projeto 
informal de pesquisa, no qual realizei 
uma série de imersões em diferen-
tes escolas, sendo hospedado todas 
as noites nas casas dos professores, 
alunos e funcionários das comuni-
dades escolares que visitava. Foi a 
partir dessas vivências que comecei 
a ministrar palestras para educadores 
e a prestar consultorias para escolas 
e ONGs. Após um período marca-
do por retiros solitários em vilas de 
pescadores, ilhas e em uma pequena 

casa isolada na fl oresta, publiquei, 
aos vinte e três anos, um livro reu-
nindo os rascunhos das minhas re-
fl exões sobre educação e, por conta 
dele, comecei a ser convidado para 
falar em grandes congressos educa-
cionais pelo país.  

Ministrei palestras para dezenas 
de milhares de professores, conheci 
diversas propostas pedagógicas, das 

mais tradicionais às mais alternativas, 
conversei com muitos educadores, 
pais e alunos, viajando por todas as 
regiões do país, podendo testemunhar 
as diferentes realidades que com-
põem a educação pública brasileira. 

Ao longo desses vinte anos de 
vivências, questionando a educação 
de dentro para fora e de fora para 
dentro, compreendi aos poucos que 
o maior problema das escolas não 
estava relacionado à qualidade do 
ensino ou à falta de estrutura física. 
Estou convencido de que o problema 
é a fi losofi a das escolas. 

Não adianta continuarmos inves-
tindo na manutenção ou incremen-
tação de uma lógica que já sabemos 
estar obsoleta. Nosso sistema educa-
cional não está conseguindo preparar 
as novas gerações para lidar com a 
complexidade do mundo atual, mui-
to menos para solucionar o nível dos 
problemas que nossa sociedade terá 
que enfrentar em um futuro próximo. 

 Mantemos um modelo ultrapas-
sado de escola que traz prejuízos 
para o presente e riscos para o futu-
ro. Isso fi cou bem evidente durante 

a pandemia do coronavirus. Nossas 
escolas  acostumaram os alunos a 
só acessarem conhecimentos com a 
mediação didática dos professores. 
Quando as crianças e adolescentes 
tiveram que fi car em casa durante 
os meses de quarentena, não sabiam 
como aprender sem as aulas. Cria-
mos uma sociedade dependente do 
ensino em um mundo onde temos 
abundância de acesso a informações 
e conhecimentos.  

A pandemia nos mostrou a fragi-
lidade estratégica dessa lógica edu-
cacional. Como efeito colateral da 
dependência didática, sem as aulas 
presenciais, temos agora uma gera-
ção com défi cit de repertório intelec-
tual, o que comprometeu seus pro-
cessos de desenvolvimento.  

A escola já foi no passado o cen-
tro da aprendizagem de conteúdo 
acadêmico. Mas, tendo em vista que 
não concentra mais o monopólio do 
acesso aos conhecimentos disponí-
veis, já está na hora de se reinventar, 
adaptando-se melhor a essa nova re-
alidade, principalmente no que tange 
à curadoria e checagem de informa-
ções neste caótico e sobrecarregado 
mundo digital.  

Nosso sistema 
educacional 

não está 
conseguindo preparar 

as novas gerações 
para lidar com a 
complexidade do 

mundo atual, 
muito menos 

para solucionar o 
nível dos problemas 

que nossa 
sociedade terá que 

enfrentar em um 
futuro próximo’

Ao longo dos últimos anos, me 
dediquei a desenvolver uma nova 
fi losofi a e metodologia para as es-
colas públicas brasileiras, que pro-
põe transformamos nossas escolas 
em espaços de apoio ao estudo, ao 
invés de as mantermos aprisionadas 
na função e no papel de instituições 
de ensino. Assim, nosso esforço po-
deria se concentrar em instrumenta-
lizar os alunos e suas famílias para 
estudarem juntos, contribuindo para 
o desenvolvimento de sujeitos mais 
livres e autônomos. 

Organizei e projetei uma série 
de ferramentas e processos que di-
videm a responsabilidade da escola, 
pelo desenvolvimento intelectual da 
criança, com as famílias e com as 
próprias crianças. Nessa nova lógi-
ca, a escola se torna o lugar de onde 
partem perguntas e para onde voltam 
respostas, apoiando a criança em sua 
progressiva conquista de autonomia 
intelectual, enquanto se apropria dos 
seus próprios processos de estudo. 
Essa fi losofi a e esse método têm o 
propósito de selar um nova aliança 
entre sociedade e escola, a fi m de 
cultivamos juntos uma nova geração 
potente e capaz de mapear e solucio-
nar problemas complexos. 

Nunca foi tão urgente a educação 
ser questionada, debatida e repensa-
da. Infelizmente, ao longo dos anos, 
as formações de professores e as se-
manas de planejamento pedagógico 
não têm proporcionado aos educa-
dores um espaço para refl exões mais 

Organizei e 
projetei uma série 

de ferramentas 
e processos 

que dividem a 
responsabilidade 

da escola, pelo 
desenvolvimento 

intelectual da 
criança, com as 

famílias e com as 
próprias crianças’

profundas com proposições inova-
doras e ambiciosas do que podemos 
fazer com nossas escolas. Princi-
palmente agora, neste mundo pós-
-pandemia, precisamos mudar essa 
realidade. Os gestores municipais 
podem dar esse importante e neces-
sário passo, investindo em projetos 
de mudança de paradigma.  

Durante a quarentena, elaborei 
uma palestra para apresentar aos 
professores das Redes Municipais de 
Ensino a possibilidade de uma nova 
lógica escolar. Com o tema “Culti-
vando a Nova Geração - Refl exões 
sobre a Educação no Pós-Pande-
mia”, esta palestra pode compor os 
eventos de formação de professores 
desenvolvidos pelas Secretarias de 
Educação, bem como ser realizada 
de forma independente nos Municí-

Marcelo Sando • 
Filósofo, escritor e palestrante
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Com um formato dinâmico, informal 
e bastante interativo, os educadores 
são convidados a repensar sua práti-
ca pedagógica e dar um novo sentido 
ao seu papel na sociedade. 

Meu objetivo é levar essa fi loso-
fi a e esse método para o maior nu-
mero de professores, motivando-os 
e mobilizando-os para construirmos 
juntos um novo projeto de escola 
pública, impactando positivamente 
o presente e o futuro das novas gera-
ções e suas comunidades escolares. 

As informações sobre essa im-
portante ação educacional podem 
ser melhor ilustradas pelo contato@
marcelosando.com

•  ELE CONTA  •

•  SEMPRE REFLETINDO  •

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Casa Grande Hotel Resort & SPA, palco 
do 5º Conexidades, completa 50 anos
O hotel é sinônimo de requinte e de bom gosto 

Foi no ano de 1969, que o 
empreendimento pertencen-
te a Carlos Eduardo Maluf 

Stefano, recebe do Instituto Bra-
sileiro de Turismo (Embratur) o 
certifi cado de projeto aprovado – o 
primeiro emitido pelo órgão. Sur-
ge então em 1972 o Casa Grande 
Hotel Guarujá, um empreendimen-
to de alto luxo, com 220 metros de 
frente para o mar, na praia da Ense-
ada, com 76 mil m² de área, sendo 
18.500 m² de esmerada construção, 
fi no acabamento e estilo colonial.

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • •  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

Casa 
Grande 
Hotel Guarujá, um 
empreendimento de 
alto luxo, com 220 
metros de frente 
para o mar, na 
praia da Enseada, 
com 76 mil m² de 
área, sendo 18.500 
m² de esmerada 
construção, fino 
acabamento e 
estilo colonial’

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

dentre eles o governador Laudo 
Natel, que fez as honras da ceri-
mônia de lançamento.

Em suas dependências ofere-
cia salão de convenção para 600 
pessoas, com camarins, salas de 
projeções dotadas de equipamento 
para tradução simultânea, salão de 
estar, de leitura, de beleza, jogos, 
correspondência, bilhar, barbearia, 
bar, restaurante, grill. boates, bu-
tiques, cofre forte para hóspedes, 
recepção, elevadores, depósito de 
malas, chapelaria e piscinas com 
água do mar, garagem para150 ve-
ículos e cinco apartamentos para 
motoristas particulares.

Em 1973 o hotel cria o Instituto 
de Talassoterapia, o primeiro 

da América Latina, oferecen-
do aos hóspedes os benefí-
cios terapêuticos da água 
do mar aquecida a 37º C, 
para tratamento da estafa, 
esgotamento físico, en-
tre outros males, sendo o 
precursor dos SPAs que 
conhecemos hoje.

Vendido em 1994 para 
o Grupo Tavares de Almeida, 

proprietários da icônica cachaça 
Tatuzinho e Velho Barreiro, o ho-
tel mantém a administração pró-
pria, sem intenção de anexar outra 
bandeira a sua marca.

Há 27 anos á frente da diretoria 
geral do cinco estrelas mais cobi-
çado para férias no Guarujá, está 
o engenheiro Lourival De Pieri, 
que comenta sobre as mudanças 
ao largo desse tempo. “Ampliamos 
a área de quartos de 160 para 268 
UHs, construímos um SPA (O Spa-
síssimo com 1.400m2), amplia-
mos a área de eventos em mais de 
10.000m2 com 14 salões de Even-
tos e Congressos e colocamos o 
hotel em 2002 na Leading Hotels 
of the World”

O Casa Grande Hotel Resort & 
SPA, foi destino de nomes famo-
sos como Pelé, Maradona, Emer-
son Fitpald, Fernando Henrique, 
Oscar Niemeyer, Ivete Sangalo, 
Rubinho Barrichello e outros, 
e sediará de 7 a 11 de junho, o 
5º Conexidades. 

Fontes: Marcelo Gil e Lourival De Pieri

Grande 

Em 1973 o hotel cria o Instituto 
de Talassoterapia, o primeiro 

da América Latina, oferecen-
do aos hóspedes os benefí-

o Grupo Tavares de Almeida, 

Casa Grande Hotel • Fachada e Lounge

No Lago do Taboão há atividade com pedalinho e caiaque

Centro Cultural Teatro Carlos Gomes, 
um dos maiores monumentos culturais do Estado de São Paulo

Governador Laudo Natel e Stefano,  
na inauguração do hotel

Marquinho Oliveira • 
Prefeito de Morungaba e presidente da 
APRECESP – Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado de São Paulo

Casa Grande Hotel, 
Estadão - 31.03.1970

Casa Grande Hotel,  
inauguração

Com projeto e construção da 
Construtora Adolpho Lindenberg, 
dentro do autêntico estilo colonial 
brasileiro, oferecia na época 160 
apartamentos de luxo, com banhei-
ros privativos com água quente, 
água gelada potável, ar-condiciona-
do, telefone, dois canais de música 
com sistema de alta fi delidade.

Inaugurado em 12 de janeiro 
de 1972, com a presença de diver-
sas personalidades e autoridades, 

Bragança Paulista: Cidade amada e acolhedora

com o título de ‘Cidade Poesia’. 
Bragança é perfeita para momen-
tos em família com a tranquilidade 

Município é o destino inteligente que une a calmaria do interior e a modernidade dos grandes centros

que só o interior oferece. A cida-
de também se destaca no Turismo 
Náutico, pois a região da Represa 
Jaguari oferece diversos passeios e 
 uma   vista   deslumbrante.

 Bragança tem uma rica varieda-
de gastronômica, capaz de satisfazer 
todos os tipos de paladares, mas o 
destaque vai para a linguiça bragan-
tina, rendendo o título de “Capital 
Nacional da Linguiça Artesanal”. 
Outro destaque na cidade é a altíssi-Éa Capital Nacional da Lingui-

ça Artesanal, Cidade Poesia, 
cercada por sete colinas e terra 

de Madre Paulina. Bragança Paulista 
tem um povo trabalhador e acolhe-
dor. Rodeada por belezas naturais, de 
clima ameno e agradável, a cidade é 
famosa, ainda, por realizar uma das 
maiores festas do peão do país.

Bragança possui dois museus, o 
Municipal e do Telefone, o Centro 
Cultural Teatro Carlos Gomes, a Es-
tação do Guaripocaba, entre outros 
pontos turísticos, como o Lago do 
Taboão, o cartão postal da cidade. 

O clima ameno e outros atrati-
vos naturais premiaram Bragança 

Thiago Morais
MTB: 87365

ma qualidade do café cultivado em 
solo tratado naturalmente.

Considerado cartão postal, o 
Lago do Taboão é ponto de encon-
tro dos amantes da natureza, estu-
dantes e pessoas que curtem uma 
boa gastronomia. No Lago do Ta-
boão é possível desfrutar de inúme-
ros atrativos, como os passeios de 
bicicleta, skate, patins e patinete na 
pista de Pump Track, e atividades 
recreativas de caiaque e pedalinho.

 A devoção dos religiosos e a ri-
queza arquitetônica inigualável das 
nossas igrejas fazem de Bragança 
um dos principais destinos da cate-
goria com lugares sagrados e igre-
jas magnífi cas para recolhimento 
e apreciação. Bragança é terra de 
Santa Paulina, que viveu na cidade 
entre 1909 a 1918. O município tem 
um monumento em sua homena-
gem na região central da cidade.•  QUALIDADE DE VIDA  •

•  TURISMO RELIGIOSO •

•  GASTRONOMIA DE 
SE APAIXONAR  •

•  LAGO DO TABOÃO – O 
CARTÃO POSTAL DA CIDADE •

O Estado de São Paulo é uma referência nacional de turismo seguro

Pesquisa recente aponta a re-
cuperação dos 53 setores que 
integram a cadeia do turismo 

brasileiro. Após um tombo de 36,7% 
em 2020, o volume de serviços nas 
atividades turísticas terminou 2021 
com crescimento de 21,1%, segun-
do o Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE) e a Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

São dados que demonstram es-
tarmos no caminho certo, mas é 
preciso estarmos vigilantes, pois a 
pandemia ainda não acabou e existe 
um caminho a ser percorrido para 
recuperar empregos e movimentar a 
economia dos municípios turísticos 
a patamares “pré-pandemia”. 

O enfrentamento dessa crise sa-
nitária e econômica traz muitos en-
sinamentos à administração públi-
ca. Entre os mais importantes estão 
o diálogo propositivo e o trabalho 
em conjunto, envolvendo Prefeitu-
ras, Governo Estadual e o Legisla-
tivo, para juntos superarmos essa 
crise global, que tanto afeta a nossa 
principal vocação: o Turismo.

A importância do turismo na retomada econômica paulista 

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

É o que está sendo feito no Es-
tado de São Paulo, que se tornou 
uma referência nacional na retoma-
da segura e responsável das ativi-
dades turísticas. 

Graças à união de esforços e 
ações combinadas das diferentes 
esferas da administração pública, 
somos líderes em vacinação; ce-
lebramos investimentos estaduais 

recordes de mais de R$ 500 mi-
lhões em infraestrutura turística 
nos municípios do interior e litoral; 
implantamos programas estrutu-
rantes; voltamos a realizar capaci-
tações e eventos. 

Diálogo propositivo e trabalho 
em conjunto serão as premissas que 
vão nortear a Gestão 2022 da nova 
diretoria da APRECESP, eleita por 
aclamação em janeiro, ocasião em 
que tive a honra de ser reconduzido 
pelos meus pares à presidência da 
entidade. Entre as nossas priorida-
des, destaco dois desafi os: 

1. Assinatura de 100% dos convê-
nios DADETUR - Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos, órgão da Secre-
taria estadual de Turismo e Viagens.

2. Aprovar e regulamentar o 
FUMTUR- Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísticos na As-
sembleia Legislativa. 

Para tanto, é fundamental a união 
de prefeitas e prefeitos, a liderança 

do Governador João Doria, o traba-
lho incansável do Vice-governador 
Rodrigo Garcia, dos secretários es-
taduais Cauê Macris (Casa Civil), 
Marco Vinholi (Desenvolvimen-
to Regional) e Vinícius Lummertz 
(Turismo e Viagens), e dos nossos 
deputados estaduais, como o depu-
tado Edmir Chedid. 

Juntos, Prefeituras, Governo Es-
tadual e Legislativo, faremos o Es-
tado de São Paulo ser pioneiro no 
fortalecimento do turismo como 
locomotiva para a geração de em-
pregos e renda nos municípios. São 
Paulo pra Todos!   Paulo pra Todos!   

Diálogo 
propositivo e 

trabalho em conjunto 
serão as premissas que 

vão nortear a Gestão 
2022 da nova diretoria 

da APRECESP’
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Acupuntura trata dores crônicas, ansiedade 
e outros problemas em pacientes do SUS

alívio de náuseas, vômitos, mal-estar 
e dores pós quimioterapia, ou mesmo 
para auxiliar a parar de fumar (trata 
compulsão, sintomas da abstinência 
do tabaco).

A acupuntura é, inclusive, reco-
mendada para ser utilizada em ges-
tantes, pois apresenta raros efeitos 
adversos, podendo ser utilizada no 
tratamento de enxaqueca gestacio-
nal, dor lombar e dor no quadril, 
além de melhorar sintomas como 
náuseas e mal-estar.

Segundo o médico especialista em 
Acupuntura e Diretor do Colégio Mé-
dico Brasileiro de Acupuntura (hong.
com.br), Dr. Marcus Yu Bin Pai, a 
Medicina Integrativa se concentra na 
pessoa como um todo, não apenas no 
tratamento dos sintomas. Isso porque 
os médicos também pensam nos ou-
tros aspectos da vida de uma pessoa 
que podem ser afetados por sua con-
dição, como fatores emocionais, psi-
cológicos, sociais e culturais.

E, por conta disso, a importância 
das terapias integrativas e acupuntura 
estarem inseridas no SUS é de possi-
bilitar o acesso a estas terapias para 
toda a população brasileira, ajudan-
do a tratar patologias, manter o equi-
líbrio emocional e além de fatores 
econômicos, como ajudar a reduzir 
custos na saúde.

A Medicina Integrativa pode au-
xiliar a população em geral sendo as-
sociada à medicina tradicional, já que 
propõe um resgate das práticas mais 

Nos últimos dois anos, as unidades de saúde do Estado realizaram mais de 600 mil 
atendimentos da terapia integrativa

antigas sem negar os avanços dos tra-
tamentos convencionais.

Além disso, à medida que essas 
práticas se tornam mais comuns, há 
um impulso crescente para o fortale-
cimento das relações entre o pacien-
te e o médico. 

“Na Medicina Integrativa, pro-
movemos abordagens personaliza-
das para o atendimento ao paciente, 
fortalecendo o vínculo médico-pa-
ciente e reconhecendo que a doença 
não é apenas um problema médico, 
mas sim algo muito mais complexo”, 
acrescenta o especialista.

Implantada no serviço público de 
saúde desde 1988, por meio da Reso-

lução 05/88 da CIPLAN – Comissão 
Interministerial de Planejamento e 
Coordenação (composta, na época, 
pelos Ministérios da Saúde, Previ-
dência e Assistência Social, Trabalho 
e Educação), a acupuntura vem sendo 
cada vez mais difundida e procurada 
pela população.

De acordo com dados da Secreta-
ria de Estado da Saúde de São Paulo, 
atualmente, 305 unidades de saúde 
em todo o Estado realizam consultas 
ou sessões de acupuntura. Os méto-
dos oferecidos são aplicação de ven-
tosas/moxa, eletroestimulação e a tra-
dicional inserção de agulhas.

Um levantamento efetuado pela 
pasta indica que, no período de 2019 
a novembro de 2021, houve cerca de 
626,3 mil de aplicações de acupuntu-
ra na rede pública de saúde. 

A acupuntura é um tratamento se-
guro e efi caz para diversas patologias. 
Neste momento de pandemia, com 
aumento de incidência de dores, pro-
blemas psicológicos como burnout 
(esgotamento), stress e ansiedade, a 
acupuntura é um tratamento comple-
mentar que vem sendo utilizado para 
alívio destes sintomas.

Ainda de acordo com o Dr. Marcus 
Yu Bin Pai, as teorias da medicina tra-
dicional chinesa propõem que a acu-
puntura pode estimular a imunidade 
do corpo humano para resistir a doen-
ças estimulando determinados pontos. 

“A característica de que a acupun-
tura aumenta a resistência está relacio-
nada com o sistema imunológico, que 
funciona na defesa, homeostase e vi-
gilância. Porém, os efeitos da acupun-
tura nesta área não são bem estabele-
cidos ainda por estudos clínicos”, diz.

Hoje, a Secretaria, por intermédio 
do Centro de Referência e Treina-
mento em DST/Aids, oferece sessões 
de acupuntura para pacientes soropo-
sitivos com antirretrovirais.

Segundo especialistas, a acupuntu-
ra pode aumentar a imunidade desses 
pacientes, reduzir os efeitos colaterais 
dos medicamentos antirretrovirais e 
até promover o preenchimento de sul-
cos faciais produzidos pela lipodistro-
fi a, a partir do estímulo com agulhas 
nos locais afetados.

A Medicina 
Integrativa pode 

auxiliar a população 
em geral sendo 

associada à medicina 
tradicional, já 

que propõe um 
resgate das práticas 

mais antigas sem 
negar os avanços 
dos tratamentos 

convencionais’

O vereador é
a semente da

renovação’

Indicada, principalmente, para o tra-
tamento de dores crônicas e doen-
ças neurológicas ou respiratórias, a 

acupuntura é uma técnica que equili-
bra energia interna com a do ambiente 
e é feita a partir da inserção de agulhas 
na superfície do corpo, em determina-
dos locais, para fi ns terapêuticos. 

Desenvolvida na China, há mais 
de 5 mil anos, a acupuntura é mais 
conhecida no ocidente para tratamen-
to de dor e alterações psiquiátricas 
(ansiedade, depressão, stress). No en-
tanto, pode ser utilizada para diversos 
problemas e doenças como doenças 
respiratórias (rinite, sinusite, asma e 
bronquite), problemas neurológicos 
(tontura, vertigem, enxaqueca e ce-
faleia), problemas gastrointestinais 
(intestino irritável, gastrite) além de 
distúrbios do sono como insônia. 

Pode ser utilizada como tratamen-
to complementar na oncologia, para 

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Associada à medicina convencional,  a prática trata desde dores crônicas a ansiedade e problemas respiratórios 

Geninho Zuliani • 
troféu “Competência Pública”

Sonia Beolchi • 
Vereadora de Ibirá-SP

Edvard Alberto Colombo • 
Prefeito de Ibirá-SP

Dr. Marcus Yu Bin Pai aponta 
os principais benefícios da acupuntura 
para a população em geral 
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•  TRATAMENTO PARA 
AUMENTAR A IMUNIDADE •

Eu quero ser o Geninho

Aquecimento do turismo reabre discussão sobre Termas de Ibirá

simples vereador, mas, preparar-se 
para seguir carreira,  pensando sem-
pre no bem comum.

“Benvindo  ao municipalismo” 
foi a resposta que demos ao Geni-
nho que imediatamente incorporou-
-se ao movimento. Passou  a receber 
colegas no “Espaço das Cidazdes!” 
na Assembleia  Legislativa. Ajudou 
na formação da nova União de ve-
readores do Brasil;  capacitou-se em 
cursos e seminários, como diretor da 
Uvesp e daí, para a brilhante carreira 
foi um passo rápido.

Depois da entrega do troféu, ve-
readores que estavam no Conexida-
des, vários deles, se apresentaram 
“Eu também quero ser um Geni-
nho”. Os pedidos continuaram por 
vários dias, o que nos motivou a 
fazer um chamamento àqueles que, 
pela experiência de vários anos, en-

  Suas atividades incluíam o ho-
tel, cassino, casa de eventos, piano 
bar e restaurante, com capacidade 
para abrigar duzentas pessoas. Na 
década de 80, suas piscinas e restau-
rantes nos fi nais de semana eram por 
demais disputados.

Considerado um dos hotéis mais 
glamoroso  do interior chegou a re-
ceber visitantes dos mais ilustres, 
entre eles o Rei Pelé. Entre 2005 e 
2006, após ser arrendado a investi-
dores pelos herdeiros, foi reinaugu-
rado em 13 de abril de 2006.

A frequência no hotel acontecia, 
também, em razão da qualidade da 
água mineral com vanádio, encon-
trada apenas em Nice, na França.

Atualmente, o Grande Hotel, sím-
bolo de glamour e sofi sticação, en-
contra-se abandonado, sendo alvo de 
furtos, depredação e vandalismo.

Presidente da Uvesp conta história de sucesso na política

Grande Hotel de Ibirá será levado ao conhecimento de investidores hoteleiros 

tendemos ser factível um empurrão 
em suas carreiras.

Temos insistido ao longo dos tem-
pos na importante missão do vereador, 
suas funções e seu poder de fi scaliza-
ção, sem abrir mão da ajuda ao Execu-
tivo para conquistas municipais.

O vereador – temos dito – é o líder 
original de onde surge o sinal para ou-
tros papeis  . O primeiro sinal é sua vo-
cação comunitária  , onde ele já mostra 
a veia municipalista e solidária.

O vereador é a semente da reno-
vação. Vereador vem de “vereda”, 
caminho da pessoa que se consagra 
à sua terra, com dedicação e afi n-
co. Vem também de “Edil” antigo 
magistrado romano que cuidava da 
conservação e proteção dos edifícios 
públicos da cidade de Roma.

Como celeiro da boa política, da 
politíca que se dedica à vida real e 
coditiana dos cidadãos, o vereador 
precisa cada vez mais buscar capa-
citação, reciclar, informar-se dos 
novos modelos de desenvolvimen-
to socioeconômico.

O presidente do Conselho Gestor 
da Uvesp, Sebastião Misiara, após 
ouvir o prefeito Edvard Alberto Co-
lombo, levou o caso ao Secretário de 
Turismo e Viagens do Estado, um 
dos mais respeitados especialistas na 
ára, Viniciius Lummertz.

Em audiência na Secretaria, Lum-
mertz autorizou que sua equipe colo-
casse o hotel  no radar das propostas 
de investimentos no Estado de São 
Paulo, considerando o turismo saú-
de, a qualidade das águas e o balneá-
rio lá existente.

AUnião dos Vereadores do 
Estado de São Paulo – 
UVESP – fundada em 20 de 

maio de l977 – teve em seus quadros 
vários vereadores que se tornaram 
deputados e secretários de Estado. 
Apenas para ilustração, citamos: 
Walter Feldman, Ricardo Trípoli e 
Arnaldo Madeira.

Vários outros lograram êxito na 
vida pública, como secretários mu-
nicipais e prefeitos, deixando claro 
que a escola do municipalismo forja 
líderes na área pública.

No Conexidades, em Olimpia, o 
deputado Geninho Zuliani foi home-
nageado com o troféu “Competência 
Pública”, em razão de ter sido consi-
derado um dos melhores deputados 
de primeira legislatura.

Fizemos então uma exposição so-
bre o inicio de sua carreira, quando, 
eleito vereador, procurou o presi-
dente da Uvesp, em um evento em 
Pirangi. Apresentando-se como pre-
tendente para a escola do municí-
pio, dizendo que não queria ser um 

Na década de 30, Joaquim  Le-
mos chegou a Ibirá com um 
depósito de doze milhões de 

reais (dinheiro sufi ciente para com-
prar o município inteiro ) Foi com o 
objetivo de construir o Grande Hotel 
e conseguiu também por trinta anos a 
concessão da área onde é atualmente 
o parque das águas e alí ergueu o bal-
neário, que leva o seu nome.

Em maio de 1945, nove anos de-
pois da chegada do empreendedor 
foi inaugurado o Hotel e cassino Ter-
mas de Ibirá, todo construído em es-
tilo colonial. Foi o então governador 
Adhemar de Barros que descerrou a 
fi ta inaugural.

Preferido por centenas de milha-
res de brasileiros, o hotel chegou a 
empregar mais de 800 pessoas, em 
três turnos ininterruptos, em oito me-
ses em que funcionou o cassino.

Essa é a missão que a Uvesp tem. 
Ser interlocutora entre “quem sabe” e 
o vereador, para que ele aprenda a arte 
do diálogo, o respeito ao contraditório, 
mas, acima de tudo, capacitar-se para 
ser um dia – quem sabe, um governan-
te ou um legislador,  em escala maior.

Querer ser o Geninho é um cami-
nho fácil para quem tem a vocação 
do servir, e complicado para quem 
apenas quer lutar pelo poder.

Benvindo ao municipalismo. Só 
dessa forma conseguiremos conciliar 
o desiderato da representação demo-
crática com a efi ciência dos eleitos.

O aquecimento do turismo, con-
forme dados ofi ciais, demonstram 
que os paulistas querem viajar pelas 
melhores rodovias do país, as do Es-
tado, e conhecer ou revisitar locais 
que oferecem conforto e saúde. Ibirá 
está nessa rota.

Prefeito Municipal, presidente da 
Camara, vereadores e empresários  
estão juntos nessa luta pela recupe-
ração do Grande Hotel.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br



PÁG 20

• LIDERANÇA •

FEVEREIRO DE 2022

•  W W W. U V E S P. C O M . B R  • 

ARepública foi instaurada no 
Brasil há 133 anos, e a ape-
nas 33 anos, com a Consti-

tuinte de 1889, as mulheres passaram a 
ter direito a igualdade de gênero. Mes-
mo petrifi cado em Lei, as mulheres 
ainda parecem ter uma longa trajetória 
para essa equivalência representativa, 
principalmente no cenário político.

A presença feminina já se conso-
lida em espaços privados, conforme 
estudo feito pela WCD e KPMG, 
que divulgou o perfi l das mulheres 
que atuam em Conselhos no país, 
mesmo ainda se mantendo abaixo 
dos 30%.  No universo das mulhe-
res nesse setor, 47% estão ligadas 
a área de governança corporativa 
e apenas 28% ocupam o cargo de 
CEOs ou presidentes na em-
presa. Um número ex-
pressivo apresentado 
na pesquisa é o de 
97% das mulheres 
que chegaram a 
cargos de liderança 
são brancas.

Marta Lívia Su-
plicy, Presidente do 
Conselho Superior Fe-
minino da FIESP e Pre-
sidente da Virada Femini-
na Internacional, que recebe dos 
seus parceiros de entidade total 
apoio a suas ações, tem realizado 
um forte trabalho para a mudança 
das estatísticas. “Este movimento 
nasceu para mostrar na prática que 
as mulheres estão juntas. Temos 
que lutar por mais mulheres nos 
espaços de representatividade, 
mais mulheres nas executivas dos 
partidos, mais mulheres nos espa-

ços legislativos, mais mulheres nas 
indústrias, porém temos que nos 
respaldar a gestão de cada uma. A 
sociedade civil e os movimentos 
femininos têm que ter responsabi-
lidade pelo aumento dos números 
de representatividade” diz ela; e é 
o que comprova os dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística), que mostra que 51,8% 
da população é formada por mu-
lheres, que são maioria na hora de 
escolher representantes, equivalen-
do a 52% dos eleitores e paradoxal-

mente, no cenário político, ainda 
têm pouca representatividade.

De acordo com o TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), nas últimas 
eleições municipais, apenas 12,1% 
das Prefeituras são geridas por mu-
lheres. Já para as câmaras munici-
pais, dos eleitos, 84% são homens e 
apenas 16% mulheres.

A Deputada Estadual Analice Fer-
nandes, está em seu quarto mandato, 
tendo como um de suas bandeiras a 
defesa da mulher. “Hoje sou líder da 
bancada do PSDB, tenho a felicidade 
de ser líder de uma bancada majori-
tariamente composta de deputadas. 
Sobre as difi culdades elas não estão 
amostra, mas existem, pelo simples 
fato de que os homens compõem a 
grande maioria. Do ponto de vista 
formal e institucional não há diferen-
ça de gênero, porém, na informalida-
de das tratativas, muitas vezes, nós 
deputadas não somos sequer chama-
das para a discussão de determinados 
temas. Enquanto as mulheres não 
aumentarem sua representatividade, 
seremos sempre minoria e vamos ter 
que conviver com esta realidade, que 
não é confortável, muito menos jus-
ta”, comenta a Deputada.

Karina Leite do Carmo Conceição, 
Assessora Chefe de Gabinete da Pre-
sidência da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, trabalhando há 

Marta Livia 
Suplicy,
Presidente 

do Conselho 
Feminino 

da FIESP

Analice Fernandes, Deputada Estadual
Karina Leite do Carmo, Assessora de 
Gabinete da Presidencia da Alesp

três décadas na política, em um ambien-
te predominantemente masculino e, na 
maioria do tempo ocupando cargos de 
chefi a e liderança fala sobre a necessi-
dade do posicionamento das mulheres.  
“Com apenas 30 anos de idade, come-
cei a coordenar equipes de agentes polí-
ticos, formada, na maioria, por homens 
mais velhos e experientes precisei ter 
atitude e coragem para enfrentar esse 
desafi o. Conquistei meu espaço e sei 
que outras mulheres podem seguir o 
exemplo. Sei que minha posição é ex-
ceção no ambiente feminino, mas as 
mulheres não podem se sentir desenco-
rajadas a enfrentar desafi os. Passei por 
algumas difi culdades por ser mulher, 
porém hoje sendo a primeira no cargo 
de Chefe de Gabinete da Presidência 
do maior parlamento da América La-
tina, motivo de grande orgulho, posso 
afi rmar que conquistei o respeito me-
recido. Sou tratada e respeitada por to-
dos no ambiente de trabalho” e conclui 
“Ainda é muito comum ouvir a expres-
são “a primeira mulher a alcançar uma 
posição de destaque”, enquanto isso for 
comum é sinal de que precisamos enco-
rajar e criar um ambiente favorável para 
que cada vez mais mulheres tenham a 
liberdade de escolha”.

No cenário político as mudanças 
devem acontecer a partir desse ano, 
com a aprovação do PL 1951/2021, 
que prevê o aumento progressivo 
de mulheres na Câmara Federal, as-
sembleias legislativas, câmaras mu-
nicipais e Câmara Distrital no Bra-
sil, até chegar ao mínimo de 30% 
das vagas em 2040.

 De acordo com 
o TSE (Tribunal 

Superior 
Eleitoral), nas 

últimas eleições 
municipais, 

apenas 12,1% 
das Prefeituras 
são geridas por 

mulheres’

Protagonismo feminino aos poucos vem mudando esse cenário

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

CEOs ou presidentes na em-
presa. Um número ex-
pressivo apresentado 

minino da FIESP e Pre-
sidente da Virada Femini-
na Internacional, que recebe dos 

Presidente 
do Conselho 

Feminino 
da FIESP

Mulheres ainda não 
atingiram a igualdade
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SETE BARRAS

(PECB), na área do município 
de Sete Barras. Com a incor-
poração de área de propriedade 
particular à Unidade de Conser-
vação, esta passará a um total 
de 38,8 mil ha.

Parque Estadual 
Carlos Botelho
Ampliação de mais de 1,1 mil hectares

OConselho Estadual de 
Meio Ambiente (Conse-
ma) se manifestou, por 

unanimidade, favorável à pro-
posta de ampliação do Par-
que Estadual Carlos Botelho 

Ao todo, serão instaladas 
95 placas fotovoltaicas 
com potência de 510 

Wp na unidade, na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
e Educação Infantil (Emefei) 
“Professor João Rodrigues”. O 
desenvolvimento do projeto fo-
tovoltaico nas escolas foi ini-
ciado em 2021. A princípio, seis 
escolas da Rede Municipal vão 
receber as usinas. O segundo 
lote é vai contemplar mais duas 
unidades escolares.

P
ara elaboração do Plano 
Municipal da Mata Atlânti-
ca com a Lente Climática, 

o município terá apoio técnico e 
institucional da Associação Am-
bientalista Copaíba, corroborando 
para as metas de AICHI, da Con-
venção de Diversidade Biológica 
(pós2020) e Declaração de Edim-
burgo, ainda para implementação 
das metas das NDCs brasileiras, 
previstas no Acordo de Paris e 
ODS da Agenda 2030.

Apoio técnico e 
institucional

APrefeitura de Ourinhos se reuniu presencialmente e virtual-
mente com representantes do grupo “Amigos Caiaqueiros” 
para iniciar os estudos de viabilidade para a realização do 

projeto “Limpa Panema”. A iniciativa formulada pelo grupo preten-
de enfatizar a importância de manter os rios limpos, buscando con-
tato com pescadores e com a comunidade em geral que utiliza o Rio 
Paranapanema para lazer.  

Plano 
Municipal da 
Mata Atlântica 
com a Lente 
Climática

OURINHOS

PRESIDENTE VENCESLAU LINDÓIA

Energia 
sustentável
Placas 
fotovoltaicas 
instaladas

Projeto “Limpa Panema”  
Estudos de viabilidade são iniciados

ASabesp fechou contratos com as prefeituras de Nazaré Paulista, 
Pedra Bela e Vargem para renovação dos serviços de saneamen-
to. Os contratos têm prazo de 30 anos, período em que a Com-

panhia investirá ao todo nos três municípios cerca de R$ 28 milhões, em 
obras para garantir o abastecimento de água e ampliar a infraestrutura 
para coleta e tratamento de esgotos.

Saneamento básico
Sabesp fecha contrato em Nazaré Paulista

NAZARÉ PAULISTA

Em ação solidária, o LEO 
Clube de Tupã doou mais 
de 300 produtos de higie-

ne pessoal para o Fundo Social 
de Solidariedade. Os itens ar-
recadados foram encaminhados 
junto às cestas básicas destina-
das às famílias em situação de 
vulnerabilidade.

A
Torcida Organizada Galunáticos, torcida do XV de Jaú, arre-
cada móveis, roupas, produtos de limpeza, de higiene pessoal 
e encaminhando para entidades assistenciais e diretamente 

para algumas das 500 famílias afetadas pelas chuvas. A ação conta 
com a colaboração dos sócios, parceiros da torcida e torcedores do 
Galo da Comarca.

Torcida Organizada do XV de Jaú envolve associados

LEO 
Clube faz 
doação

ESTADO

Cartilha 
contra o 
Racismo
Produzida pela 
Secretaria da 
Justiça e 
Cidadania 
do Estado

Foram mais de 
300 produtos 
de higiene

O
material será disponibili-
zado nos meios digitais da 
SJC e em 20 mil edições 

impressas distribuídas nos Con-
selhos Municipais da Comunida-
de Negra existentes no Estado. O 
principal objetivo da cartilha é 
fomentar a refl exão.

TUPÂ

JAÚ

Galunáticos se mobilizam 

INDAIATUBA

foram arrecadadas 40 tonela-
das de produtos.

Drive Thru
Para arrecadação de produtos de limpeza

O
Fundo Social de Soli-
dariedade (Funssol) da 
Prefeitura de Indaia-

tuba realizou um Drive Thru 
para receber doações de itens 
de higiene pessoal e limpeza 
para auxiliar famílias desalo-
jadas e desabrigadas nos mu-
nicípios vizinhos de Capivari, 
Monte Mor e Rafard. Ao todo, 

Drive Thru para 
receber doações 

de itens de higiene 
pessoal e limpeza 

para auxiliar famí-
lias desalojadas 
e desabrigadas’

Mundial de Jiu-Jítsu
Atletas de Araçatuba conquistam medalhas

O
s atletas Marco Aurélio Lovato, Pedro Henrique Loverdi e Thia-
go Laluce, representaram muito bem a cidade no Campeonato 
Mundial de Jiu-Jitsu, A competição, organizada pela Confedera-

ção Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, contou com a participação de mais 
de 2000 atletas e foi realizada no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, 
conhecido popularmente por Ginásio do Ibirapuera. Marco Aurélio foi, 
foi vice-campeão na categoria adulto marrom, Pedro Henrique foi me-
dalha de prata na categoria azul adulto e Thiago Laluce fi cou em 2º no 
Campeonato Internacional Taça São Paulo de Jiu-Jitsu 2022.

ARAÇATUBA
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Foram iniciadas as tratativas para o estudo de viabilidade de um 
trem comemorativo visando passeios turísticos, entre o centro de 
Laranjal Paulista e o Distrito de Maristela. Foi disponibilizada, ini-

cialmente, uma auto-linha que inspecionará este trecho para que futuros 
investidores conheçam a operação e a estrutura disponível.

Sítios e Chácaras 
para eventos
Tem chamamento público

ASecretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Rio 
Grande da Serra, convocou os proprietários e/ou arrendatários 
de Sítios, Chácaras e Espaços para Eventos do município, para 

incluir a todos no Cadastur Nacional, sem qualquer custo ou taxa, para 
que fi quem devidamente legalizados.

RIO GRANDE DA SERRA

Terra dos 
Museus
Tem museus para 
todos os gostos

Acidade é um importante 
polo cultural, abrigan-
do museus de diversos 

tipos. O mais famoso é o Mu-
seu Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato, que preserva 
a casa onde o famoso escritor 
viveu na infância. Outros des-
taques: Museu de História Na-
tural, Museu Mazzaropi, Mu-
seu da Imigração Italiana e o 
Museu da Agricultura.

“Trem Capital dos 
Brinquedos”
Um novo atrativo turístico para cidade

TAUBATÉ

LARANJAL PAULISTA

SANTOS

Casa do 
Trem Bélico
Preserva parte da 
história de Santos

Foi reaberto o edifício 
público mais antigo da 
cidade de Santos. Um 

exemplo da arquitetura militar 
colonial. Erigida em meados 
de 1640, a construção de dois 
andares funcionava como de-
pósito de munição e armas para 
o exército imperial. O nome 
“trem” decorre do sentido po-
pular da palavra, que denomina 
“diversos materiais”. 

Rota com sistema 
informatizado

Ações contra Covid-19

É a primeira cidade da região

Cidade reduz para 50% ocupação de 
bares, restaurantes e eventos

Paranapanema é a primei-
ra cidade turística da re-
gião a inaugurar a Rota 

de Cicloturismo. São 83 quilô-
metros pela área rural e urbana, 
levando o turista a conhecer 
pontos estratégicos do muni-
cípio, como centros históricos, 
museus, restaurantes. O siste-
ma é informatizado e todo o 
trajeto conta com um QR Code 

As medidas de reduziu 
de 70% para 50% a capa-
cidade de público em ba-

res, restaurantes e similares e em 
todos os tipos de eventos na cida-
de, além da obrigatoriedade dos 
protocolos já conhecidos. Além 
disso, anunciou a prorrogação da 
regra que limita o horário de fun-
cionamento dos estabelecimentos 
até 23h, permanecem em vigor 

PARANAPANEMA

LOUVEIRA

 O sistema é 
informatizado 

e todo o trajeto 
conta com um QR 

Code nas placas’

 Além disso, anunciou 
a prorrogação da 
regra que limita 

o horário de 
funcionamento dos 

estabelecimentos 
até 23h’

Museu da Agricultura.

nas placas, que abre informa-
ções diretamente no celular do 
turista, como a rota em GPS e 
outros detalhes.

até 2 de março para tentar frear o 
avanço de casos da doença e a so-
brecarga no sistema de saúde.

Doses 
aplicadas 
contra a 
Covid
99,37% superior das 
cidades paulistas

MIRAESTRELA MAUÁ

Melhoria de 
atendimento 
nas UBS
Novos equipamentos 
dão melhor conforto

Recentemente, a UBS – Uni-
dade Básica de Saúde de 
Mira Estrela adquiriu no-

vos aparelhos e equipamentos que 
melhoram os atendimentos aos 
pacientes da rede de saúde pública 
do município. Com o objetivo de 
priorizar um atendimento de qua-
lidade a toda população, os pro-
fi ssionais da rede pública agora 
contarão com importantes ferra-
mentas que se adequam às neces-
sidades dos pacientes que utilizam 
a unidade básica de saúde.

OSASCO

Participaram profi ssionais da área da saúde e membros da sociedade 
civil de Osasco, da 2ª Conferência Municipal de Saúde Mental, para 
apresentar, debater e encaminhar propostas que contribuam para a 

elaboração de políticas públicas direcionadas ao setor. Os eixos discutidos 
foram: Cuidado em Liberdade como garantia do direito à cidadania, Ges-
tão, fi nanciamento, formação e participação social na garantia de serviços de 
saúde mental, Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universali-
dade, Integralidade e Equidade e Impactos na Saúde Mental da população e 
os desafi os para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

Conferência de Saúde Mental
Propostas defi nem melhorias para área

OMutirão de Especialidades da Prefeitura de Americana tem 2.136 
consultas já previstas para o mês de fevereiro, com consultas 
com profi ssionais de cardiologia; dermatologia; oftalmologia; 

urologia, psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, proctologia e gastroen-
terologia. O mutirão é um convênio entre a Prefeitura de Americana e o 
Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde).

Saúde vai fazer mutirão
2.136 consultas serão realizadas

AMERICANA

Foram 764.566 doses apli-
cadas desde o início da 
vacinação, há exato um 

ano. A expressiva marca de 
764.566 doses aplicadas. O nú-
mero, com base na estimativa 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística) para 
2021, é superior à população de 
99,37% das cidades paulistas. 
Ou seja, considerando as 645 
cidades do Estado de São Pau-
lo, apenas quatro delas — o que 
inclui a Capital — têm mais ha-
bitantes do que a quantidade de 
doses aplicadas em Mauá.
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ÁGUAS DA PRATA 

Águas da Prata a rainha das Águas
Lazer, saúde e natureza em um só lugar

Apacata cidade de Águas da 
Prata, está localizada na en-
costa do planalto do vulcão 

de Poços de Caldas e está a 238Km 
da capital paulista.

Sua grande riqueza está nas águas, 
descoberta sua primeira fonte de água 
mineral em 1876. Em 1913 se dá iní-
cio a exploração das águas locais, 
despontando o local como destino 
para quem buscava melhorias na saú-
de através das águas.

Hoje ganhando também o status 
de destinos de eco turismo, além de 
suas seis fontes de águas, onde se 

pode encontrar propriedades como 
águas bicabornatadas sódica alcali-
na, bicabornatas sulfatadas, radio-
ativas, fluoretadas e alcalinas, to-
das com propriedades medicinais, 
o Mirante da Lagoinha e o Pico 
do Gavião, atraem turistas aman-
tes de natureza e aventura, sendo 
o Pico do Gavião é considerado 
um dos melhores locais do mun-
do para a prática de vôo livre, sua 
altitude é de 1663 m. O King Park 
é um dos atrativos particulares da 
cidade, que oferece diversas ativi-
dades de aventura.

Cercada por um Parque Estadual, 
com área protegida, e aberto para ca-
minhadas e contemplação, a cidade 
tem um ar privilegiado.

Com noventa cachoeiras, onde 
é possível praticar esportes como 
trekking, hiking, canyoning, cas-
cading, rafting e bóia-cross, ou 
simplesmente contemplar a natu-
reza e aproveitar as piscinas que 
várias deles formam em sua caída 
das águas. Entre as mais visitadas 
estão a Cachoeira Champagne, Pé 
Vermeio, Caldeirão da Bruxa, Ga-
vião Vermelho, Cascatina, Ponte 

Foto 1 - (Em cima) Vista da cidade que 
fi ca localizada na encosta do vulcão; 
Foto 2 - (Em cima) Prefeita de Águas 
da Prata, Regina Helena Janizelo 
Moraes; Foto 3 - Cascading é um dos 
esportes que atraem visitantes; Foto 4 - 
Boca do Leão - Espaço cultural; Foto 5 
- Pico do Gavião, um dos melhores lu-
gares do mundo para praticar vôo livre; 
Foto 6 - Cachoeira atrás do camping; 
Foto 7 - Pico do Gavião

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

da Pedra, Sete Quedas, Coquei-
ro Torto, do Camping, do Leme e 
das Índias.

A cidade oferece também atrativos 
do turismo rural, como o Sítio Santa 
Maria e a Fazenda Santa Maria. No 
Centro Cultural Boca Leão, que tem 
uma das fontes locais, esculturas, pe-
ças antigas e construções contam um 
pouco da história.

O Canto dos Xamãs tem terapias 
alternativas para quem busca fi car 
“zen” e a partir da cidade começa o 
Caminho da Fé.

A prefeita de Águas da Prata, Re-
gina Helena Janizelo Moraes, comen-
ta: “Venha para Águas da Prata, tudo 
em um só lugar”.
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Para ter direito ao auxílio-transporte o Estudante com renda familiar de até quatro 
salários mínimos; com família inscrita no CADúnico, benefi ciários com menor 
renda dentro de programas de incentivo à graduação, como Prouni, Sisu e Fies, e 

estudantes matriculados em curso técnico, primeira graduação universitária presencial; 
que frequentam instituições que fi quem a uma distância máxima de 120 quilômetros, 
desde que não existam no município de Cabreúva cursos idênticos, terão subsídio para 
o transporte dado pela prefeitura.

“E-OUVE”

OApp “eOuve”, permite 
ao cidadão, através do 
celular, possa solicitar 

informações, reclamar, sugerir, 
elogiar e fazer denúncias. Com 
o aplicativo, a população po-
derá acessar serviços de várias 
secretarias e solicitá-los on-line, 
usando o seu celular, tablet ou 
computador. Todas as secreta-
rias municipais estão relaciona-
das aos serviços oferecidos.

Capital Estadual da 
Indústria Aeroespacial 
e Capital do Avião

Auxílio Transporte Universitário

Agora ofi cialmente

Estudantes vão e voltam de graça para faculdade

ATIBAIA EMBU GUAÇU

AAssembleia Legislativa do Estado de São Paulo Assembleia 
(ALESP), aprovou uma lei estadual, que ofi cializa a cidade de 
São José dos Campos como a Capital Estadual da Indústria Ae-

roespacial e Capital do Avião. 

Cesta Verde, 
distribuição de 
hortaliças a quem 
mais precisa
Os produtos vêm de pequenos 
agricultores locais

Nova ferramenta de 
contato da prefeitura 
com a população 

As cestas com cerca de dez 
quilos cada, tem frutas, 
verduras, legumes e tu-

bérculos, todos produzidos por 
pequenos agricultores do municí-
pio, são distribuídas famílias em 
situação de vulnerabilidade ali-
mentar na cidade.

SÃO JOSE DOS CAMPOS

CABREUVA

APrefeitura de Vargem 
Grande Paulista “conge-
lou” os impostos de 2022. 

A medida visa minimizar os im-
pactos causados pela pandemia do 

Em 19 de janeiro estiveram reunidos o Diretor da UVESP, João 
Henrique de Almeida; o Líder do Programa Articuladores Re-
gionais FGV/SEBRAE, Wilber Rossini e o vereador de Registro 

e Presidente do Parlamento Regional UVESP/Vale do Ribeira, Fábio 
Tatu; para planejamento das ações, para fortalecimento do Vale do Ri-
beira nos eixos Turismo, Geração de emprego e renda, Desenvolvimen-
to Econômico e Inclusão Produtiva.

Impostos 
2022
Valores congelados

Parlamento 
UVESP Vale 
do Ribeira 
em ação
Fortalecimento da região

VARGEM GRANDE PAULISTA

VALE DO RIBEIRA

coronavírus e promover a reto-
mada econômica. O reajuste pre-
visto de 10% com base na infl a-
ção, não será aplicado no IPTU e 
demais Taxas deste ano. 




