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Um olhar para o futuro dos municípios.

O Governador João Doria, em ato com o Vice-Governador, Rodrigo Gar-
cia, e o Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar 
Borges (foto), assinou em fevereiro o decreto que regulamenta a lei nº 
17.453. A Lei dos Artesanais permite a formalização e a comercialização 
de produtos reconhecidos em todo o mundo, benefi ciando 15 mil produto-
res e cerca de 1 milhão de famílias no Estado. PÁG. 05

O pleito eleitoral deste ano promete ser intenso. Além 
das federações partidárias, que alteram a forma como 
são feitas as alianças políticas, há também as mudan-
ças nas contagens e cálculos de votos e as adaptações 
do que pode ser feito durante a campanha. PÁG.  09

O Jurista Paulo Hamilton Siqueira Junior explica 
as nuances da nova Lei nº 14.230, que alterou a 
Lei nº 8.429/92, trazendo um novo entendimento 
axiológico e teleológico para os atos de improbi-
dade, e o que ela implica nos processos adminis-
trativos disciplinares. PÁGS. 06 e 07

Regulamentação de produtos artesanais
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Prefeito 
de Osasco 
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Rogério 
Lins

A Promotora de Justiça do Es-
tado de São Paulo, especialista na 
Defesa e Promoção dos Direitos 
das Mulheres e idealizadora do 
Projeto Justiceiras, Gabriela Mans-
sur, observando a necessidade de 
discutir a vida e o direito das mu-
lheres com elas próprias, criou o 
primeiro núcleo especializado de 
violência contra a mulher do Esta-
do de São Paulo.

Gabriela é sinônimo da força 
feminina e comprova que é preci-
so deixar a cultura do patriarcado 
no passado. Apresentando dados 
que nos mostram que a paridade 
ainda está longe de ser alcança-
da, tanto em âmbitos gerais da 
sociedade, quanto na política, a 
promotora também reforça que é 
preciso investir em políticas pú-
blicas de combate e prevenção, 
informação e incentivo para que 
cada vez mais mulheres ocupem 
os espaços de poder.

A pandemia da COVID-19 
agravou a violência contra as mu-

Mulheres 
que fazem 
história

lheres, já que as vítimas permane-
ceram presas com seus agressores. 
E o projeto Justiceiras, criado em 
março de 2020, surgiu como uma 
rede voluntária interdisciplinar 
online que oferece atendimento 
jurídico, psicológico, socioassis-
tencial e médico para essas mu-
lheres. PÁG. 03

A violência contra 
as mulheres não 

deve ser mais 
tolerada e para isso a 

nossa chave mestra 
é investir em 

políticas públicas 
de combate e 

prevenção, informação 
e em entusiasmarmos 

mais mulheres 
a ocuparem os 

espaços de poder’
Gabriela Manssur, especialista na Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. 
Promotora de Justiça do Estado de São Paulo desde 2003

Eleições 2022: o que você precisa
saber sobre a disputa
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ODia da mulher é para ser co-
memorado com muita satis-
fação para todos aqueles que 

defendem a igualdade de gênero e o 
respeito às minorias.

As vantagens que envolvem as 
lideranças femininas já são conhe-
cidas por todos; o aumento da equi-
dade de gênero implica numa socie-
dade mais justa e democrática, com 
papéis mais bem distribuídos e sa-
lários mais justos para todos. Além 
disso, estudos revelam que mulhe-
res tendem a ser líderes melhores 
durante momentos de crise.

Na vida pública existe comprova-
ção muito clara de que as mulheres 
atendem melhor quando se trata de 
politicas públicas para todos.. 

A inserção de mulheres em car-
gos de liderança e no poder público, 
tanto executivo quanto legislativo, 
é algo que tem contribuído muito 
para a diversidade de idéias, pers-
pectivas e iniciativas na condução 
dos negócios.

Aqui na Uvesp temos batalhado 
para que a mulher participe da vida 
pública, vá para o legislativo, discuta 
em tom de igualdade, exija os mes-
mos direitos que os homens no traba-
lho de ajudar o desenvolvimento do 
seu município.

Ainda é pouco o número de mu-
lheres nas Câmaras. Dos mais de 
sete mil vereadores não temos nem 
10%  de cadeiras femininas.

Na vida 
pública existe 
comprovação 

muito clara de 
que as mulheres 
atendem melhor 

quando se trata de 
politicas públicas 

para todos’

Rompendo barreiras
E para mostrar a importância da 

mulher em todas as atividades, al-
guns dados são importantes:

No agronegócio (fator de de-
senvolvimento nacional) as mu-
lheres já lideram 31% das proprie-
dades rurais.

Nos cargos de gerência, do total 
38% dos cargos são femininos.

No empreendedorismo, num uni-
verso de 52 milhões de empreendedo-
res no Brasil,30 milhões são mulheres.

A Cetesb tem a primeira mulher a 
comanda-la. Professora Patricia Iglesias.

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil , em 90 anos, elege uma mulher 
pela primeira vez, a dra. Patricia 
Vanzolini. O Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região elegeu uma De-
sembargadora para presidi-lo, a dra. 
Marisa Santos.

Portanto, é sempre bom lembrar 
uma pesquisa nacional que que mos-
tra que as mulheres são estimuladas 
desde cedo a serem multidisciplina-
res com habilidades para várias tare-
fas, principalmente na administração 
de sua casa e de seus fi lhos.

Saudar a Mulher, portanto no 
seu dia, que é comemorado desde 
que o direito a voto para as mulhe-
res, em 1927, Foi o Rio Grande do 
Norte, o primeiro estado a liberar o 
voto feminino.

As minorias também começaram 
a ter representação com as mulheres. 
Uma negra foi eleita deputada esta-
dual. Antonieta de Barros foi a pri-
meira mulher negra a participar de 
um Parlamento..

Hoje 52% da população brasilei-
ra é constituída por mulheres. A fra-
se marcante da vice-presidente dos 
Estados Unidos, de que EU SOU A 
PRIMEIRA, MAS NÃO SEREI A 
ÚLTIMA, incentiva as novas gera-
ções femininas a buscar o seu espa-
ço, na política e em todos os setores 
da comunidade.

Por que ainda somos o 5° país que mais mata 
mulher em razão da condição do gênero no mundo? 

lheres no Brasil e em 27 países do 
mundo, são mais de 9000 voluntárias 
com sede de justiça social imbuídas 
num elo de generosidade fascinante.

É tonifi cante idealizar e depois 
compartilhar com tantas mulheres 
esta iniciativa que já ganhou dois 
prêmios em 2021, “Respeito e Di-
versidade”, Conselho Nacional do 
Ministério Público, e “Viviane Ama-
ral”, Conselho Nacional de Justiça. A 

Violência contra as mulheres: uma pandemia 
social-cultural dentro de uma pandemia de saúde

acolhimento, respeito e impulsiona-
mento de mulheres, 80% das vítimas 
fi zeram a primeira denúncia por meio 
do Projeto, o que remonta a impor-
tância dos canais especializados para 
escuta ativa da vítima de violência. 
O diálogo sobre a desconstrução de 
falas e atitudes machistas é impres-
cindível, para homens e mulheres.

Outro ponto importante é: Pre-
cisamos falar de assédio em todos 
espaços! Toda mulher já passou por 
essa situação dolorosa, no trabalho, 
na rua, no transporte público e pri-
vado e etc. O assédio moral e sexual 
no trabalho, por exemplo, aumentou 
em 2021, foram registrados 3.049 
processos de assédio sexual e 52.936 
de assédio moral, de acordo com o 
Tribunal Superior do Trabalho. O 
assédio é advindo também da cul-
tura patriarcal de submissão e ob-
jetifi cação das mulheres, é um ab-

Precisamos falar 
de assédio em 

todos espaços! Toda 
mulher já passou 
por essa situação 

dolorosa, no 
trabalho, na rua, no 

transporte público 
e privado e etc’

Vamos ao nosso maior obstá-
culo, o Brasil ocupa, atual-
mente, o 5º (quinto lugar) no 

ranking mundial de violência contra 
as mulheres, conforme com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (ACNU-
DH). No contexto da América Lati-
na só iremos alcançar a paridade de 
gênero em 69 anos de acordo com 
o Relatório Global de Lacunas de 
Gênero 2021 – Fórum Econômico 
Mundial. Em 81 países do mundo, 
nunca uma mulher esteve na posi-
ção de chefe de Estado, no Brasil 
só tivemos uma presidenta, Dilma 
Rousseuff, temos uma governadora 
no Rio Grande do Norte, Maria de 
Fátima Bezerra e 146 anos é o tem-
po presumido para chegarmos a uma 
paridade de gênero na política (Fó-
rum Econômico Mundial). 

Os dados, sem dúvidas, demons-
tram o quanto a perspectiva da subre-
presentatividade feminina no âmbito 
do poder e a desigualdade de gênero 
estão interligadas com a tardia mu-
dança estrutural na sociedade que pre-
cisamos: deixar a cultura do patriarca-
do no passado é vital.  O machismo 
desencadeia fortemente o aumento da 
violência contra as mulheres nos es-
paços públicos e privados.

E a pandemia do COVID-19 as-
severou a violência contra as mulhe-
res, as vítimas permaneceram presas 
com seus algozes e a sociedade viu 
eclodir essa problemática antiga que 
necessita não somente da atenção 
minuciosa do Estado, mas também, 
de uma densa refl exão de todos os 
pares da sociedade. Por isso, ideali-
zei o projeto Justiceiras, em março 
de 2020, uma rede voluntária inter-
disciplinar online que oferece aten-
dimento jurídico, psicológico, socio-
assistencial, médico e rede de apoio 
e acolhimento para mulheres em si-
tuação de violência. E, agora, prestes 
a completarmos 2 anos do Justicei-
ras já atendemos mais de 9.434 mu-

Gabriela Manssur
Especialista na Defesa e Promoção 
dos Direitos das Mulheres - Promotora de 
Justiça do Estado de São Paulo desde 2003

Código Penal), importunação sexual 
(215-A do Código Penal), julgamen-
to moral (slut shaming), bropriating
(homem se apropria da mesma ideia 
já expressa por uma mulher), gasli-
ghting (abuso psicológico – mulher 
acha que enlouqueceu), manterrup-
ting (homens que interrompem), 
mansplaining (homem explica algo 
óbvio a uma mulher), manspreading 
(homem espaçoso), male tears (ho-
mem que reclama).

Em suma, a violência contra as 
mulheres não deve ser mais tolera-
da e para isso a nossa chave mestra 
é investir em políticas públicas de 
combate e prevenção, informação e 
em entusiasmarmos mais mulheres a 
ocuparem os espaços de poder, seja 
na política, nas empresas e etc. Com-
provadamente, representatividade é 
sinônimo de um olhar de gênero apu-
rado, justo e com menos corrupção. 
Afi nal, como diria  a fundadora do 
Instituto Casa Branca nos USA, “Não 
se pode ser, o que não se pode ver” e 
é o que repito sempre: LUGAR DE 
MULHER É ONDE ELA QUISER 
num mundo sem violência.

sensação de missão cumprida é moti-
vadora, principalmente quando rece-
bemos depoimentos tanto de volun-
tárias, vocacionadas a causa, quanto 
das vítimas nos contando o quanto a 
ajuda do Projeto foi crucial para elas 
deixarem o ciclo da violência. 

A transformação das trajetórias de 
vida é exatamente a ressignifi cação 
cultural-social que falo no começo 
da matéria, as Justiceiras formaram 
um exitoso exército de informação, 

surdo que nos dias atuais tenhamos 
que vivenciar situações como estas. 
O projeto Justiceiras recebe denún-
cias de assédio moral e sexual, no 
site justiceiras.org.br ou no número 
whatsapp (11) 99639-1212.

Trago para os leitores as diver-
sas formas de assédio, é importante 
estarmos atentos a esse crime tão si-
lencioso, porém devastador. Tipos de 
assédio: assédio moral (203-A do Có-
digo Penal, assédio sexual (216-A do 
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“Semeadoras do Agro”, 
empoderamento feminino no campo
Laçada no último dia 8 de março pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (FAESP), Comissão Especial Semeadoras do Agro, coordenada por Adriana 
Menezes, diretora primeira-secretária da FAESP, denominada “Semeadoras do Agro”

Desbravador 
é o ícone do 

agronegócio. 
Me sinto honrada 
em ser convidada 

a ser uma 
“semeadora” em 

uma área que 
movimenta 70% 
do PIB nacional 

e onde as mulheres 
já lideram 31% das

 propriedades rurais’

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. 

A Comissão Especial Semeado-
ras do Agro da FAESP congrega 
mulheres, direta ou indiretamente 
ligadas ao campo, para subsidiar a 
entidade na implantação de ferra-
mentas de valorização e empreen-
dedorismo das mulheres do campo. 
Essa valorização ocorrerá por meio 
de políticas públicas que reduzam 
a desigualdades de gênero na so-
ciedade brasileira, bem como pro-
porcionar o fortalecimento da eco-
nomia criativa e o aprimoramento 
do trabalho realizado na entidade. 
Assessorar o presidente da FAESP 
em reuniões sobre assuntos de in-
teresse pertinentes às mulheres 
que trabalham no campo; discutir 
e acompanhar temas de interesse 
das mulheres e de suas respectivas 
cadeias produtivas, direta ou indi-
retamente, ligados ao setor de agro; 
representar a FAESP e recepcionar 
autoridades, quando designada pelo 
presidente, em missões ou eventos 
de caráter técnico, nacionais ou 
internacionais; analisar e acompa-
nhar as notícias do setor, promover 
e participar de agendas de trabalho 
propostas por fóruns multilaterais e 

contato constante com órgãos, mes-
mo não ligados as questões do agro, 
como Conselho Tutelar, para dar 
um suporte maior as mulheres que 
nosso sindicato atende. Trabalhar 
para empoderar mulheres é funda-
mental; trouxe o curso de tratoris-
ta para elas através do Sindicato, e 
vamos dar início a capacitação de 
hortas orgânicas, para que possam 
expandir seus clientes e aumentar a 
geração de renda. Para mim é uma 
grande honra o convite para parti-

cipar desse grupo de mulheres 
incríveis, fortes e com tanta 

representatividade que a 
Faesp cria com o nome 
de ““Semeadoras do 
Agro”, comenta ela.

O evento de lança-
mento aconteceu em 
formato híbrido, com 
transmissão online para 
os Sindicatos Rurais de 

todo o Estado, o evento 
reuniu cerca de 200 pessoas, 

no salão de eventos da entidade, com 
participação online do Sr. Fabio Sal-
les Meirelles (presidente) e abertura 
presencial realizada pelo Dr. Tirso 
de Salles Meirelles, vice-presiden-
te da FAESP, com mesa composta 
por Fabíola Sucasas, promotora de 
Justiça do Ministério Público de 
São Paulo; Michelle Barron, ge-
rente sênior do Programa da OIM/
ONU Migração no Brasil; Mario 
Antônio Biral, superintendente do 
SENAR-SP; Silvia Melo, presi-
dente executiva da União dos Ve-
readores do Estado de São Paulo 
(UVESP); Marta Lívia Suplicy, 
presidente do Conselho Superior 
Feminino da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp); Dalva Christofoletti Paes 
da Silva, presidente do Centro de 
Estudos de Apoio aos Municípios 
e Empresas (CEAME) e presiden-
te do Conselho de Consumidores 
de Energia Elétrica da Distribui-
dora ENEL São Paulo; e Wilson 
Poit, diretor superintendente do 
SEBRAE-SP e participação da pri-
meira dama do Estado de São Pau-
lo, Bia Dória.

Siuze 
Davanzo, 
Presidente 
Sindicato Rural 
de Uchôa

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

Siuze Aparecida Agostinho Da-
vanzo, presidente do Sindicato 
Rural de Uchôa, comentou sobre 
as barreiras que teve que enfrentar 
quanto ocupou seu cargo em 2008, 
não tendo a aceitação, por ser mu-
lher, da maioria dos homens associa-
dos. Hoje, porém, depois de mostrar 
seu trabalho em prol a área, tem o 
reconhecimento de todos. “Vejo na 
minha região o quanto é difícil para 
as mulheres. Acabo tendo que fazer 
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os principais contenciosos envol-
vendo as diversas cadeias produti-
vas; manifestar-se sobre os assun-
tos encaminhados pela Diretoria e 
Presidência da Federação, fazem 
também parte das atribuições das 
“Semeadoras do Agro”.

“Desbravador é o ícone do agro-
negócio. Me sinto honrada em ser 
convidada a ser uma “semeadora” 
em uma área que movimenta 70% 
do PIB nacional e onde as mulhe-
res já lideram 31% das proprieda-
des rurais, segundo levantamento da 
Associação Brasileira do Agronegó-
cio. Semear é um ato bíblico.”, disse 
Silvia Melo, presidente executiva da 
União dos Vereadores do Estado de 
São Paulo (UVESP), em sua fala. 

Silvia Melo, presidente executiva 
da União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo (UVESP)

Luiz Alberto Mercadante, 
do Empório Mercadante

Assinado no dia 23 de feve-
reiro, o Decreto que regu-
lamenta a lei nº 17.453, de 

18 de novembro de 2021, que dis-
põe sobre a manipulação e o bene-
fi ciamento de produtos de origem 
animal, sob a forma artesanal, bem 
como sobre sua inspeção e fi scali-
zação no Estado de São Paulo, re-
gulamentando a Lei nº 17.453, de 
18 de novembro de 2021.

“A Lei dos Artesanais permite a 
formalização e a comercialização 
de produtos reconhecidos em todo o 
mundo, benefi ciando 15 mil produ-
tores e cerca de 1 milhão de famílias. 
Dentro do que a legislação permitiu, 
procuramos atender todas as suges-
tões dos produtores artesanais e, com 
o apoio do Governador João Doria e 
do Vice-Governador Rodrigo Gar-
cia, conseguimos regulamentar de 
forma simplifi cada o setor em tempo 
recorde”, disse o Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento de São Pau-
lo, Itamar Borges. 

“O “Selo Arte”, é um certifi ca-
do de identidade e qualidade que 
assegura que o produto alimentí-
cio de origem animal foi elabora-
do de forma artesanal, com receita 
e processo que possuem caracte-
rísticas tradicionais, regionais ou 

culturais. A 
importância 
do Selo Arte faz 
com que os produ-
tores tenham uma agre-
gação de valor aos seus produtos, 
como também a ampliação do 
mercado consumidor. Hoje como 
presidente do COMDER (Con-
selho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural), vejo a criação desse 
selo como oportunidade para que 
o produtor saia da informalidade e 
possa ser um empresário com di-
reito de comercializar seu produ-
to no território nacional, não dei-
xando de ter o certifi cado do SIM, 
SISP. Nós, Luiz Alberto Merca-
dante e Lu Bianchi, do Empório 
Mercadante situado na cidade de 
Socorro SP, região do Circuito das 
Águas Paulista, com a criação do 
Selo Arte, nos possibilita come-
çarmos a produzir embutidos (sa-
lame, copa, lombinho defumado) e 
a criação de abelhas para a produ-
ção de mel. Como já produzimos 
geleias, pães, doces, bolos todos 
de forma artesanal, faz com que 
tenhamos uma variedade maior de 
produtos e que possamos atender o 
consumidor onde quer que ele este-
ja localizado. Nos dá a oportunida-

Itamar Borges, Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo

de de melhorar nosso faturamento 
e gerar mais empregos.”, comenta 
Luiz Alberto Mercadante.

A participação da Faesp foi deci-
siva, na revisão dos limites diários 
que caracterizam a pequena escala 
na produção artesanal. No caso dos 
produtores de leite, será permitida 

a utilização de leite cru para a 
fabricação de queijos ar-

tesanais, desde que o 
período de arma-

zenamento (refri-
geração do leite 
cru) não seja su-
perior a 48 ho-
ras e atendidas 
às normas técni-
cas vigentes.

 O “Selo Arte”, é 
um certificado 

de identidade e 
qualidade que 
assegura que 

o produto 
�alimentício de 
origem animal 

foi elaborado de 
forma artesanal’

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

Novas fronteiras para produtores 
artesanais de São Paulo

importância 
do Selo Arte faz 
com que os produ-
tores tenham uma agre-

fabricação de queijos ar-
tesanais, desde que o 

período de arma-
zenamento (refri-
geração do leite 

Lucio Mauro Garcia, 
prefeito do município de Nova Castilho

“A Lei que que permite a comer-
cialização de produtos alimentícios 
artesanais, é de extrema importância 
para o município, além de impactar 
positivamente a economia, também 
se torna um mecanismo de inclusão 
social, e de melhoria de qualidade de 
vida dos munícipes carentes”, fala 
Lucio Mauro Garcia, prefeito do mu-
nicípio de Nova Castilho.

O novo Decreto garante a originalidade e tradição dos produtos artesanais de origem 
animal do Estado de São Paulo
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Ponto relevante da alteração le-
gislativa é de somente se confi gura 
como ato de improbidade a conduta 
dolosa. Os atos culposos passam a ser 
atípicos, ou seja, a imprudência, ne-
gligência e imperícia não podem ser 
confi gurados como atos ímprobos. 

O ato de improbidade exige a in-
dicação do dolo específi co de lesar a 
administração pública. O entendi-
mento jurisprudencial de que para 
caracterização do ato de improbida-
de basta o dolo genérico não poderá 
mais prosperar. O ato culposo é ex-
pressamente vedado, nos termos do 
§ 1º do art. 17-C, que dispõe que “A 
ilegalidade sem a presença do  dolo 
que a qualifi que não confi gura ato 
de improbidade”. 

Nessa esteira, eventual divergên-
cia interpretativa não pode confi gu-
rar ato de improbidade, conforme 
dispõe o § 8º do art. 1º que dita: “§ 
8º Não confi gura improbidade a                                                
ação ou omissão decorrente de di-
vergência interpretativa da lei, base-
ada em jurisprudência, ainda que não 
pacifi cada, mesmo que não venha a 

ser posteriormente prevalecente nas 
decisões dos órgãos de controle ou 
dos tribunais do Poder Judiciário”.

Outrossim, o rol do art. 11 que era 
exemplifi cativo, passa com a nova 
redação a indicar um rol taxativo. 
Nesse aspecto, as decisões condena-
tórias com fundamento em rol exem-
plifi cativo e lastreada em princípios 
não mais prosperará.

A natureza jurídica da ação de im-
probidade passa a ser exclusivamente 
repressiva, de caráter sancionatório e 
aplicar-se os princípios do direito ad-
ministrativo sancionador. Nesse pris-
ma, a lei alterou a ementa da Lei nº 
8.429/92 para indicar que a lei dispõe 
sobre as sanções aplicáveis em virtu-
de da prática de atos de improbidade 
administrativa, de que trata o § 4º do 
art. 37 da Constituição Federal.

Outro aspecto que merece des-
taque é a instituição da legitimida-
de exclusiva do Ministério Público, 
sendo excluída a concorrência do 
próprio órgão lesado. Assim, surge 
o monopólio do parquet na propo-
situra da ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa. As 
demandas propostas pelos órgãos da 
administração pública deverão ser 
abarcadas pelo Ministério Público, 
sob pena de extinção por ilegitimida-
de superveniente. Essa manifestação 
deve ser devidamente fundamentada 
e motivada nos termos do novel di-

ploma legal, sob pena de julgamento 
antecipado de improcedência por ati-
picidade do ato de improbidade. 

A nova redação do art. 17 trouxe 
a possibilidade de transação, acordo 
ou conciliação nas ações de improbi-
dade. A Lei nº 13.961/19 já estabele-
ceu que “havendo a possibilidade de 
solução consensual, poderão as par-
tes requerer ao juiz a interrupção do 
prazo para a contestação, por prazo 
não superior a 90 (noventa) dias (§ 
10-A). O art. 17-B trata do acordo de 
não persecução.

A possibilidade de acordo na es-
fera da improbidade guarda conso-
nância com o direito contemporâ-
neo. Essa tendência de conversão da 
penalidade em prestação pecuniária, 
presente no direito penal, agora se 
afi gura possível também no âmbito 
deste ilícito civil.

A propositura da ação de impro-
bidade prevê critérios objetivos para 

 As demandas 
propostas 

pelos órgãos da 
administração 

pública deverão 
ser abarcadas 

pelo Ministério 
Público, sob pena 

de extinção por 
ilegitimidade 

superveniente’

 A lei trouxe um 
novo olhar para a 
sanção, sendo que 

as infrações de 
menor potencial 

deverão ser 
solucionadas pelo 

direito negocial’

A nova lei de improbidade    administrativa
A improbidade administrativa ganhou um novo contorno com a Lei          nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. A referida norma alterou 

o recebimento da inicial, sendo cer-
to que não cabe o princípio in dubio 
pro societate. A petição inicial deve-
rá individualizar a conduta do réu e 
apontar os elementos probatórios 
mínimos que demonstrem a ocorrên-
cia das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 
da Lei Improbidade e de sua autoria.

A lei trouxe um novo olhar para 
a sanção, sendo que as infrações de 
menor potencial deverão ser solucio-
nadas pelo direito negocial. Ainda, 
na aplicação da pena caberá ao jul-
gador utilizar o princípio da propor-
cionalidade de acordo com a repro-
vabilidade da conduta.

A dosimetria da pena foi também 
desdobramento lógico deste novo 
olhar do direito contemporâneo, que 
estabelece que o juiz deve conside-
rar, para a aplicação das sanções, 
de forma isolada ou cumulativa: os 
princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade; natureza, gravidade 
e impacto da infração; extensão do 
dano causado; proveito patrimonial 
obtido pelo agente; circunstâncias 
atenuantes e agravantes; a atuação 
do agente em minorar os prejuízos 
e as consequências advindas de sua 
conduta omissiva ou comissiva; e os 
antecedentes do agente, o que deverá 
promover maior transparência e pos-
sibilidade de controle dos critérios 
judiciais determinantes para fi xação 
do quantum da sanção.

A ação penal julgada improceden-
te pelos mesmos fatos produz coisa 
julgada na seara da improbidade. A 
absolvição por qualquer fundamen-
to, mesmo o famigerado inciso VII 
produz efeito na ação de improbida-
de, que deverá ser julgada improce-
dente com fundamento no art. 21, § 

4º, da citada norma. O entendimento 
jurisprudencial de que a absolvição 
por falta de provas não gera efeitos 
na instância administrativa sancio-
nadora, não poderá mais prosperar, 
com a consequente revisão do princí-
pio da independência das instâncias.

A comunicação dos efeitos da 
esfera penal na ação civil de impro-
bidade não se restringe apenas em 
caso de absolvição por demonstra-
ção de inexistência do fato ou da 
autoria. Com o novo diploma, a 
absolvição na esfera penal por in-
sufi ciência de provas (art. 386, VII, 
do Código de Processo Penal) deve 
levar à extinção da ação civil de im-
probidade administrativa.

A Lei consagrou o princípio non 
bis idem e relativizou o princípio da 
independência das instâncias. As-
sim, as sanções da lei de improbida-
de não podem ser cumuladas com as 
sanções da Lei Anticorrupção (Lei nº 
12.843/13), nos termos do § 7º, do 
art. 12: “As sanções aplicadas a pes-
soas jurídicas com base nesta Lei e 
na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, deverão observar o princípio 
constitucional do non bis in idem”.

A norma traz o aperfeiçoamento 
da prescrição. É inaceitável ações 
de improbidade e inquéritos civis 
demasiadamente longos. Nesse sen-
tido, a nova lei tratou do tema com 
precisão técnica ao ditar que prescri-
ção em oito anos, contados a partir 
da ocorrência do fato ou, no caso de 
infrações permanentes, do dia em 
que cessou a permanência.

O advento da Lei nº 14.230/21 
produz efeito imediato no sistema ju-
rídico pátrio e consequentemente nas 
ações em curso. A Lei traz preceito 
de conteúdo processual e material. 
As normas processuais  tem aplica-
bilidade imediata, nos termos do art. 
14 do Código de Processo Civil.

De outra feita, entendemos que 
as normas de direito material tam-
bém possuem aplicação imediata, 
desde que mais benéfi ca, como os 
prazos prescricionais, as sanções e 
o dolo específi co.

A natureza jurídica da norma é 
sancionatória e repressiva, sendo 
aplicado os princípios do direito 
administrativo sancionador. É nor-
ma nuclear do direito penal e do 
direito administrativo disciplinar 

Paulo Hamilton Siqueira Junior
Jurista
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de maneira signifi cativa a Lei nº 8.429/92, trazendo uma          nova leitura dos denominados atos de improbidade

e sancionatório o princípio da re-
troatividade da norma mais bené-
fi ca. Assim, podemos concluir pela 
aplicabilidade do princípio da re-
troatividade na improbidade.

Ante o exposto, o comando legal 
deve ser aplicado imediatamente nas 
ações em curso. Assim, no que se re-
fere, por exemplo, ao dolo, à prescri-
ção, à absolvição na esfera penal se 
verifi ca a perda superveniente do in-
teresse de agir. Os casos já transita-
dos em julgado podem ser discutidos 
por meio de embargos à execução ou 
impugnação ao cumprimento de sen-
tença ou mediante ação rescisória.

Por derradeiro, a nova lei traz um 
novo entendimento axiológico e te-
leológico, no sentido de promover a 
mudança do exacerbado efeito  pu-
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• LEGITIMIDADE •

• DA PRESCRIÇÃO •
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DAS INSTÂNCIAS •
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• CONCLUSÃO •

• POSSIBILIDADE 
DE TRANSAÇÃO •

nitivista enfrentado nos últimos anos 
com graves injustiças e excessos 
incompatíveis com o Estado Demo-
crático e Social de Direito.
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 Ações 
políticas que 

beneficiam 
uma 

comunidade 
são armas 

comunicativas 
potentes. 

Gestos 
comunicam!’

Comunicação política muito além 
da publicidade eleitoral!
Visão orgânica dos processos comunicacionais é essencial para a vida política

vidades com propósitos de promover 
os processos eleitorais. Um dos fato-
res que recebem atenção dos atores 
políticos no conjunto de elementos 
estratégicos é a gestão de processos 
comunicacionais. As estruturas polí-
ticas têm a presença de profi ssionais 
de comunicação: de gabinetes de 
vereadores de municípios pequenos 
aos encorpados grupos de profi ssio-
nais das estruturas governamentais 
das esferas estaduais. Profi ssionais 
nomeados e concursados, consulto-
rias e empresas formam as estruturas 
da gestão comunicativa que ambi-
cionam a exposição propositiva dos 
atores políticos, bem como a gestão 
de reputação e a denominada “gestão 
de crise”. As pesquisas de opinião 
são frequentemente utilizadas, ma-
joritariamente com medições elei-
torais. O surgimento e aumento de 
potência das novas mídias digitais 
promoveram a demanda por profi s-

Avida política brasileira não se 
reduz aos processos eleito-
rais. A jornada de cargos ele-

tivos é estruturada por mecanismos 
burocráticos e práticos desafi adores. 
No entanto, os processos eleitorais 
estão sempre presentes no cotidia-
no político – ainda que para alguns 
agentes públicos o envolvimento 
seja pontual. Salientamos no presen-
te artigo a importância de uma visão 
menos funcional e mais orgânica 
dos processos comunicacionais em 
política. Defendemos a ideia de que 
ações políticas promotoras de bene-
fícios públicos também são potências 
comunicativas, muito mais infl uentes 
que fl âmulas publicitárias eleitorais.  

A vida política-eleitoral brasilei-
ra é organizada cronologicamente 
em biênios. Assim, anos pares são 
eleitorais. O ciclo se forma interca-
lando eleições municipais e estadu-
ais/nacionais. Essa estrutura crono-
lógica, além de organizar os pleitos 
em esferas de poder, potencializa 
estratégias políticas intercambiadas 
entre os sufrágios. Um biênio elei-
toral entrelaça-se estrategicamente 
com o outro e os anos subsequentes, 
interregnos eleitorais, anos ímpares, 
funcionam também como preparati-
vos pré-eleitorais. 

Em face desse arranjo cronoló-
gico, para os dedicados permanen-
temente aos processos eleitorais, o 
palco político está em constante ati-
vidade: luzes acesas, cortinas abertas 
e preparativos na coxia. O cotidiano 
de muitos políticos eleitos, ou que 
almejam eleger-se, é recheado de ati-

sionais de comunicação digital. A 
circulação de conteúdos políticos, a 
percepção mais clara da audiência e 
participação dos públicos agenceiam 
a demanda por estruturas profi ssio-
nais de comunicação.

A herança hipodérmica, proposi-
ção norte-americana nos anos 1950, 
é forte condutora de expectativas dos 
atores políticos e das proposições de 
muitos profi ssionais de comunica-
ção. Muitos atores políticos projetam 
nos especialistas de comunicação a 
ambição do controle dos públicos. 
Essa expectativa emoldura muitas 
ações politicas e comunicativas que 
movem a cronologia eleitoral e a 
gestão de estratégias nos anos ímpa-
res. Assim, muitos preparativos da 
coxia do palco político ambicionam 
a “hipnose coletiva” da plateia e con-
duzem as ações dos atores políticos 
sob os holofotes no palco: modelos 
de trabalhos profi ssionais com solu-
ções prescritivas, valendo-se de por-
tifólios “vitaminados”. A publicida-
de mágica, da hipnose coletiva dos 
públicos, conduz expectativas e pro-
posições na comunicação política. É 
corrente o equivocado entendimen-
to de que a reputação é gerenciada 
apenas pela propulsão de conteúdos, 
com promessas infundadas de alcan-
ce e convencimento. 

A comunicação política, ao aces-
sar o espaço público, interage indi-
vidualmente com os cidadãos, mas 
também promove conteúdos de in-
teração entre eles. O cotidiano é for-
mado também pelos hábitos dos pú-
blicos com interações que superam a 

Fábio da Silva Gomes
Sociólogo pela UFJF. Mestre em Gestão 
pela FGV. Doutorando em comunicação 
e semiótica pela PUC-SP. Especialista em 
Pesquisa, Opinião Pública e Reputação

cronologia eleitoral. A convivência 
cotidiana conjuga padrões, formas de 
vida, hábitos, pensamentos, em últi-
ma instância: a cultura de um lugar. 
E com isso, as demandas governa-
mentais que impactam o cotidiano. 
Embora a ambição de certos atores 
políticos e a prospecção de muitos 
operadores de comunicação alimen-
tem a perspectiva vertical da comu-
nicação, é o público que constrói o 
ambiente da recepção. Esse ambiente 
não se reduz à publicidade eleitoral, 
trabalhadas por muito como impo-
sição da consciência! Comunicação, 
além dos “verbos”, também funcio-
na nos “gestos”. Ações políticas que 
benefi ciam uma comunidade são ar-
mas comunicativas potentes. Gestos 
comunicam! A gestão de relaciona-
mento e de informações sobre a atu-
ação política concentrada na véspe-
ra das eleições, como a perspectiva 
de alcançar e convencer, com uma 
esperança da recepção/apreensão 
sem resistências, é uma ambição 
cada vez mais falha. 

O cerne da reputação política não 
está na publicidade eleitoral. Gover-
nos e parlamentares devem gerenciar 
as próprias reputações, que habitam 
a mente dos públicos, com gestos e 
verbos. A construção da reputação 
parte da edifi cação de proposições de 
expectativas na publicidade eleitoral, 
mas se confi rmam nas ações políticas 
efetivas do mandato. O cerne da re-
putação política são ações que impac-
tam no bem-estar dos eleitores – com 
comunicação subsidiada por pesqui-
sas de opinião. 

Tudo o que você precisa saber sobre 
as eleições desse ano
Advogado especialista em Direito Eleitoral comenta o que pode e o que não pode ser feito no pleito de 2022

mínimo de 4 anos, basicamente o que 
diferencia das coligações partidárias.

Por sua vez, a Fusão Parditária é 
a união permanente de dois ou mais 
partidos políticos que que deixam de 
existir para dar origem a um novo 
partido político. O exemplo mais re-
cente é a criação do partido União 
Brasil, que decorreu da fusão entre os 
partidos PSL e DEM, que, por conse-
quência, deixaram de existir.

A Fusão Partidária, diferente do 
que acontecia no passado, pela nova 
sistemática legislativa, não é mais 
justa-causa para migração partidária.

As mudanças para essas eleições 
foram poucas e pontuais, tendo como 
principal mudança, basicamente, a 
contagem em dobro de votos dados 
a mulheres e pessoas negras para a 
Câmara dos Deputados nas próxi-
mas eleições, para fi ns exclusivos de 
distribuição dos recursos do Fundo 
Eleitoral, além da mudança na forma 
do cálculo das sobras de votos das 
eleições proporcionais, difi cultando, 
assim, a eleição de candidatos menos 
expressivo, além da fl exibilização da 
denominada infi delidade partidária, 
ou seja, previsão de justa causa para 
mudança partidária sem perda do 
mandato eletivo proporcional quan-
do houver a concordância do partido 
político e a autorização para a criação 
das denominadas Federações partidá-
rias. Praticamente, nada mudou acer-
ca da propaganda eleitoral.

A Federação Partidária consiste 
basicamente na união de dois ou mais 
partidos, que deverá ser devidamente 
registrada no TSE, onde passará a atu-
ar como se fosse um só partido, antes 
e após as eleições, interferindo direta-
mente na autonomia dos partidos in-
tegrantes e por período determinado 

A janela só benefi cia aquele 
mandatário de cargo proporcional 
(deputados e vereadores) que se 
encontre no último ano do man-
dato, portanto, no presente ano, só 
tem direito a mudar de partido nes-
sa janela partidária os deputados 
federais e estaduais, não abarcando 
os vereadores.

Só houve mudança no cálculo 
das sobras, que, com a nova regra 
trazida pela Lei nº 14.211/2021, 
para que o partido tenha direito a 
participar da distribuição das cadei-
ras remanescentes, será necessário 
obter pelo menos 80% (oitenta por 
cento) do quociente eleitoral, bem 
como que os candidatos obtenham 
votos em número igual ou superior 
a 20% (vinte por cento) desse quo-
ciente. O novo Quociente Individu-
al Mínimo nas Sobras passa a ser 
portanto de 20% (vinte por cento).

Durante a pré-campanha, confor-
me previsão do artigo 36-A da Lei 
das Eleições, basicamente, é permi-
tido os seguintes atos, DESDE QUE 
NÃO HAJA PEDIDO EXPLÍCITO 
DE VOTOS:

Amilton Augusto
Advogado especialista em Direito 
Eleitoral e Administrativo.

• 1. QUAIS AS PRINCIPAIS 
MUDANÇAS PARA AS 

ELEIÇÕES DESSE ANO? •

• 3. A FUSÃO PARTIDÁRIA 
PERMITE QUE OS 

PARLAMENTARES MIGREM 
LIVREMENTE DE PARTIDOS? •

• 4. POR FALAR EM 
MIGRAÇÃO PARTIDÁRIA, 

TODOS OS DETENTORES DE 
MANDATO PODEM MUDAR 

DE PARTIDO NA JANELA 
PARTIDÁRIA? •

• 5. TIVEMOS MUDANÇA NO 
CÁLCULO DO NÚMERO DE 
VOTOS NECESSÁRIOS PARA 
A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS 

FEDERAIS E ESTADUAIS? •

• 6. ESTAMOS NA 
PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. 

NESSE PERÍODO, O QUE É 
PERMITIDO E VEDADO? •

• 2. AFINAL, O QUE SÃO 
AS DENOMINADAS 

FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS E 
QUAL A DIFERENÇA PARA 
A FUSÃO PARTIDÁRIA? •

a) Exposição da futura candidatura;
b) Exaltação das qualidades pessoais;
c) A participação de fi liados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entre-
vistas, programas, encontros ou debates 
no rádio, na TV e na Internet, inclusive 
com a exposição de plataformas e pro-
jetos políticos, garantida a isonomia;
d) A realização de eventos, em am-
biente fechado e às custas dos parti-
dos, para tratar da organização dos 
processos eleitorais, discussão de po-
líticas públicas, planos de governo ou 
alianças partidárias para às eleições;
e) A realização de prévias partidárias 
e distribuição de material informati-
vo, a divulgação dos nomes dos fi lia-
dos que participarão e a realização de 
debates entre os pré-candidatos;
f) A divulgação de atos de parlamen-
tares e debates legislativos;
g) A divulgação de posicionamento 
pessoal sobre questões políticas, in-
clusive nas redes sociais;
h) A realização, às custas do partido, 
de reuniões de iniciativa da sociedade, 
de veículo ou meio de comunicação ou 
do próprio partido, em qualquer locali-
dade, para divulgar ideias, objetivos e 
propostas partidárias;
i) Arrecadação prévia de recursos, 
através de fi nanciamento coletivo, a 
partir de março, através das entidades 
cadastradas no TSE.

Assim, a pré-campanha é a pos-
sibilidade de colocar o nome em 
evidência e trabalhar a futura can-
didatura, fugindo das restrições co-
locadas à propaganda eleitoral, des-
de que não faça pedido explícito de 
votos e, conforme entendimento do 
TSE, que não realize gastos imode-
rados ou uso de instrumentos veda-
dos no período de campanha.

A Fusão 
Parditária é a 

união permanente 
de dois ou mais 

partidos políticos que 
que deixam de existir 

para dar origem 
a um novo 

partido político’
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O anúncio de Vinícius Lummertz foi feito na Reunião da APRECESP em São Roque

Osalão de uma fábrica têxtil do 
século XIX, hoje conhecido 
como o CECT – Centro Edu-

cacional, Cultural e Turístico Brasi-
tal, foi palco da 1ª Reunião de Prefei-
turas da APRECESP, no último dia 
19/02. A abertura dos trabalhos foi 
feita pelo Presidente da APRECESP, 
Marco Antonio de Oliveira, e pelo  
prefeito anfi triã o, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araú jo. 

O evento contou com a presença 
de prefeitos, vice-prefeitos, secretá-
rios e diretores de turismo das estân-
cias paulistas e foi prestigiado pelo 
secretário de Turismo e Viagens do 
Estado de São Paulo, Vinícius Lum-

“Teremos o investimento recorde de R$ 550 milhões 
nos municípios turísticos paulistas”

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

mertz, do deputado federal Hercula-
no Passos, o presidente do São Paulo 
Convention & Visitors Bureau (SPC-
VB), Toni Sando, e do presidente Se-
bastião Misiara da União de Vereado-
res do Estado e São Paulo (UVESP). 

Na abertura dos trabalhos, o se-
cretário Vinícius Lummertz anun-
ciou que “este ano teremos o inves-
timento recorde de R$ 550 milhões 
nos municípios turísticos paulistas. 
Meu sentimento é de gratidão por di-
vidir planos e sonhos com cada um 
dos líderes municipais. Como eu, 
eles reconhecem no turismo um ve-

tor econômico, apostam na força do 
nosso setor e em um futuro com mais 
desenvolvimento, emprego e renda. 
Em nome desses bravos guerreiros, 
com quem dividi a mesa, deputados 
e entidades, agradeço e reconheço a 
dedicação do governador João Doria 
e o esforço do vice-governador, Ro-
drigo Garcia. A conquista é de cada 
um, mas também é de todos nós!”.

O encontro contou ainda com 
palestras sobre o Termo de Coo-
peraç ã o Té cnica entre APRECESP 
e o Destinos Inteligentes, feita por 
Rodrigo Raineri, apresentação da 
GMAC Locadora, por Marco Au-
ré lio Carmacio, e foi lançado o novo 
portal da APRECESP/Turismo Pau-
lista – www.turismopaulista.tur.br , 
realizada por Gabriel Pitta, assessor 
de comunicação da entidade. 

A equipe técnica da entidade apre-
sentou a capacitação da Conexão 
Gramado, o curso de Aceleração dos 

Agradeço a presença 
das prefeitas, prefeitos, vice-

prefeitos, secretários municipais 
nesta reunião que foi muito 

produtiva, principalmente pelo 
anúncio do nosso secretário 

Vinícius Lummertz, representando 
o nosso governador João Doria e o 

vice-governador Rodrigo Garcia, 
que serão investidos mais de 

R$ 550 milhões na melhoria da 
infraestrutura turística. É uma 

grande vitória para as nossas 70 
estâncias paulistas’

Marquinho 
Oliveira •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba
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Conselhos Municipais de Turismo e 
a participação da entidade na Feira 
UGART- 36ª Feira de Negócios Tu-
rísticos, no 5º Conexidades-UVESP 
e na FESTURIS Gramado.   e na FESTURIS Gramado.   

Prefeitos da APRECESP reunidos em São Roque-SP

Comunidade ítalo-brasileira volta a ter um representante na pátria mãe

No dia 17 de fevereiro, no sa-
lão nobre do Circolo Italia-
nao de São Paulo, o Senador 

Fábio Porta, comemorou com repre-
sentantes da comunidade ítalo-brasi-
leira, diplomatas, políticos do cenário 
nacional, e amigos, sua posse ocorri-
da da data de 12 de janeiro, como Se-
nador eleito pela Repartição América 
Meridional da Circunscrição do Exte-
rior no parlamento italiano.

Sociólogo, natural de Caltagiro-
ne (Sicília), é coordenador do Par-
tito Democratico (PD) na América 
do Sul. Foi deputado no Parlamento 
italiano, em duas legislaturas (2008 
e 2013), representando os cidadãos 
italianos residentes na América do 
Sul. No Brasil preside o Patrona-
to Ital-UIL Brasil, em São Paulo e 
a Associazione Amicizia Italia-Bra-
sile, sediada em Roma.

Durante seus anos como depu-
tado parlamentar italiano, manteve 
um relacionamento contínuo com 
a comunidade do país que vive na 
América do Sul. Introduziu uma 
relação útil e virtuosa entre as co-
munidades e consulados e com a 

Fábio Porta assume cadeira no Senado da República da Itália

O Senador Fábio 
Porta, retorna agora 

ao parlamento 
italiano, garantindo 

a maior expressão 
que um cidadão 

possa ter, o do voto’

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

instituição do chamado “fundo de 
cidadania” para a melhoria dos ser-
viços consulares; trabalhou na defe-
sa dos direitos humanos; da justiça e 
da memória, culminando com a par-
ticipação do governo italiano como 
parte civil no “Processo Condor”;  
conseguiu a aprovação da lei que 
torna permanentes as conferências 
Itália-América Latina e a promoção 
dos fóruns parlamentares ítalo-lati-
no-americanos; o pagamento de pen-
sões italianas bloqueadas há mais de 
dois anos, entre outras tantas ações.

O Senador Fábio Porta, retor-
na agora ao parlamento italiano, 
garantindo a maior expressão que 
um cidadão possa ter, o do voto. 
Estará no cargo até o fi nal de fe-
vereiro de 2023, quando ocorre o 
fi nal da atual legislatura, sendo o 

representante da comunidade ita-
liana que vive em toda América 
do Sul e de seus interesses, junto 
ao governo italiano.

Perspectivas de investimento na agenda 
do WOCA em Mônaco

mada para os dias 
20 a 24 de abril de 

2022. O WOCA está entre os mais 
prestigiados prêmios internacionais 
para empresas, criando oportunida-
des para fortalecer o relacionamento 
com lideranças internacionais, as-
sociando conhecimento, relaciona-
mento e reconhecimento durante os 
dias do evento.

A primeira versão do WOCA 
aconteceu em 2015, em St. Moritz 
na Suíça, onde houve uma home-
nagem de WOCA Honorário pre-
miando o Grupo Garnero, na pessoa 
de seu presidente e fundador, Mario 
Garnero e a premiação do ano foi 
para a Helibrás, e seu presidente 
Eduardo Marson Ferreira. Em 2016, 
em Moscou na Rússia, a FAESP - 
Federação da Agricultura do Estado 
de São Paulo, eseu presidente Fabio 
de Salles Meirelles. Em 2017, em 
Lisboa, Portugal, a TAP Portugale 
seu então presidente executivo Fer-
nando Pinto. Em 2018, em Liubliana 
na Eslovênia, a ARISP - Associação 
dos Registradores Imobiliários de 
São Paulo, e seu presidente Francis-
co Raymundo. E, em 2019, na cida-
de do Cairo no Egito, a Eletrobráse 
seu então presidente Wilson Ferrei-
ra Junior. Agora,o WOCA 2020/22, 
homenageia a CNC - Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo, na pessoa de seu 
presidente José Roberto Tadros, fi -
gura de grande destaque no cenário 
empresarial.

As empresas que participam do 
evento podem ser de todo Brasil, in-

Uvesp irá expor o potencial do interior do Estado de São Paulo

clusive do interior do estado de São 
Paulo, e os participantes convidados 
veem no evento a possibilidade de 
abrir novos mercados para ampliar 
seus negócios com ações de expor-
tação de seus produtos. Ao participar 
de um evento como o WOCA tem-
-se a chance de conhecer de perto as 
oportunidades locais e planejar in-
vestimentos a médio prazo.

Adriana Salles, diretora-geral do 
evento, enfatiza “o evento possibilita 
que os empresários e empresarias es-
tejam acompanhados de suas esposas 
ou maridos, o que fortalece uma agen-
da mais íntima, onde podemos alinhar 
atividades culturais e o relacionamen-
to entre as pessoas com o universo de 
informação que o Fórum proporciona. 
Isso fortalece os vínculos e cria outras 
oportunidades de negócios.”

Já Agostinho Turbian, presidente 
mundial do GCSM Global Council 
of Sustainability & Marketing, des-
taca “promover um evento interna-
cional é fortalecer a imagem do Bra-
sil e o potencial de suas empresas e, 

É a melhor 
vitrine para 
os negócios 

brasileiros e 
seus produtos’

OPrincipado de Mônaco será o 
palco do WOCA 2020/2022. 
Umdos eventos internacio-

nais promovidos pelo GCSM (Global 
Council of Sustainability & Marke-
ting) que tem na sua essência home-
nagear uma empresa ou entidade 
por meio da fi gura do seu principal 
gestor. O WOCA World Company 
Award, é um momento único que 
reúne uma comitiva de autoridades 
e empresários emuma agenda 
intensa e um network des-
contraído,culminando em 
uma cerimônia de ga-
la,quando se anuncia a 
premiação anual.

Durante o WOCA 
acontece o Fórum de
Investimentos, abor-
dando temas diferen-
ciados e buscando in-
formar os presentes sobre 
o que transcorre no mundo 
empresarial de mais atual e signifi -
cativo. Esse momento conta sempre 
com o intercâmbio de experiências 
entre o Brasil e o país sede e, neste 
ano traz nomes de destaque como 
Marcos Pileggi - CEO Monaco In-
vestments, Eduardo Marson Fer-
reira - CEO GFB, Torquato Jardim 
– Vice-presidente da InvestSP, Rei-
naldo Papaiordanou - Presidente do 
Grupo Articon e também o ex-go-
vernador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, entre outras im-
portantes personalidades

A presidente executiva da Uvesp, 
Silvia Melo é convidada especial da 
organização. Ela terá a oportunida-
de de expor o potencial do mercado 
paulista, o segundo maior mercado 
consumidor do Brasil, com perspec-
tivas de receber investimentos. 

Para tanto o ex-ministro Torqua-
to Jardim, do InvestSP vai municiar 
a representante do movimento mu-
nicipalista, com os municípios com 
maior potencial.

Previsto para 2020, em razão da 
pandemia mundial o evento teve que 
ser adiado, mas tem sua data confi r-

Agostinho Turbian, 
presidente mundial do GCSM

José De Podestá, 
presidente do Conselho Curador do GCSM

principalmente, de seus gestores e lí-
deres. Demonstramos mundialmente 
a capacidade de realização, inovação 
e desenvolvimento que temos. É a 
melhor vitrine para os negócios bra-
sileiros e seus produtos”

O presidente do Conselho Cura-
dor do GCSM, José De Podestá, afi r-
ma “a agenda do WOCA é preparada 
e focada na promoção do intercâm-
bio entre os países. Consideramos 
ser fundamental para nosso cresci-
mento a troca de experiências e o 
melhor entendimento da geoecono-
mia, cada vez mais fundamental na 
estratégia do desenvolvimento de 
negócios, e por isso o caráter inter-
nacional do prêmio é o grande dife-
rencial entre os empresários e auto-
ridades presentes.”

O WOCA de 2020/2022, depois 
de dois anos de recesso, deve ser a 
grande vitrine para esses executivos, 
suas empresas e negócios.

mada para os dias 
20 a 24 de abril de 

e empresários emuma agenda 
intensa e um network des-
contraído,culminando em 

ciados e buscando in-
formar os presentes sobre 
o que transcorre no mundo 

Adriana Salles, 
diretora-geral 
do WOCA

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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RESPONSABILIDADE
E COMPROMISSO COM 
O DIREITO. E COM OS 
SEUS DIREITOS.

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

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

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

Direito Constitucional • Direito Ambiental • Mediação • Arbitragem

Equipe especializada para atendimento às Prefeituras e Câmaras Municipais.

Ferreira Netto Advogados - Rua Pará, 50 – conjuntos 13 e 14 - (11) 2594.8050 – ferreiranetto@ferreiranetto.adv.br - 01243-020 – São Paulo - SP
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Incentivar o microempreendedorismo é a
                  saída para reaquecer a economia

ceita Federal, apenas 
no primeiro semes-

tre de 2021 foram 
abertas mais de 2 
milhões de pe-
quenas empresas 
- número 35% 

maior do que no mesmo período de 
2020, no início da pandemia. Ainda 
de acordo com o estudo, as micro-
empresas foram as que representa-
ram maior aumento: saíram de pouco 
mais de 267 mil para mais de 390 mil, 
um crescimento de 46%.

A tendência é que estes números 
continuem a subir justamente pelo 
perfi l do empreendedor que buscou 
essa alternativa para driblar o desem-
prego. A retomada econômica ainda 
é muito lenta e conta com mais uma 
inimiga: a infl ação. Em 2021, a acu-
mulada dos 12 meses chegou ao alar-
mante índice de dois dígitos.

Com o poder de compra reduzi-
do, as famílias brasileiras precisam 

Espera-se tributação adequada às pequenas empresas

encontrar maneiras de gastar cada 
vez menos, o que afeta diretamente o  
pequeno empreendedor. Por mais que 
encontre em sua microempresa uma 
ponta de esperança para um recome-
ço, é o que mais vai sentir difi culdade 
ao fazer o seu negócio sobreviver

Uma das saídas que pode reduzir 
o problema é uma política tributária 
mais favorável para as pequenas e 
médias empresas. A alternativa pode 
ajudar a reaquecer a economia e per-
mitir que uma parcela da população 
consiga sobreviver de seu negócio e, 
consequentemente, colaborar para a 
roda da economia girar de uma ma-
neira mais saudável. 

Incentivar o empreendedorismo 
com a redução de impostos seria ape-
nas uma das medidas para mudar o 
cenário ainda muito incerto para o 
empreendedor brasileiro. O regime 
diferenciado a qual estão sujeitas as 
microempresas e os MEIs já é uma 
vitória para o empreendedor, já que 

Oempreendedorismo aparece 
de várias formas na vida das 
pessoas: algumas vem a re-

alização de um sonho, outras como 
uma maneira de ter mais fl exibilida-
de e gerar mais renda do que em um 
emprego CLT. Tem também aqueles 
que veem no empreendedorismo a úl-
tima alternativa pela crise econômi-
ca e de desemprego no país. Apesar 
de conhecermos propósitos muito 
diferentes, todos começam da mes-
ma maneira: com a abertura de uma 
micro ou pequena empresa, em geral 
contando com o suporte especializa-
do de um contador.

De acordo com um estudo realiza-
do pelo SEBRAE com dados da Re-

Paulo Castro
CEO e co-founder do Contbank, banco 
digital especialista em crédito e soluções 
fi nanceiras inteligentes para empresas com 
atendimento feito por contadores

é menos burocrático e mais barato. O 
fato é que, diante de tantas difi culda-
des causadas por uma série de fatores, 
políticas direcionadas a quem quer 
empreender precisam se adaptar, a 
fi m de garantir saúde dos negócios e 
geração de mais empregos.
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Novo programa investirá R$ 500 milhões nos 
municípios paulistas, diz presidente do Detran

Neto. Com passagens anteriores por 
Prodesp e Poupatempo, o presiden-
te do Detran participou dos planos 
de elaboração para a ampliação da 
rede de unidades dos órgãos por 
todo o Estado. 

A previsão do governo é que até 
o fi m deste ano haja 200 unidades 
do Poupatempo + Detran, em um 
formato de parceria com os muni-
cípios que permite que as estruturas 
sejam proporcionais à população de 
cada município.

Neto se recorda do trabalho fei-
to para que se desenvolvesse o atual 
modelo de Poupatempo + Detran. “A 
gente criou um modelo modular, de 
acordo com o tamanho do município. 
Estar presente em todos os municí-
pios foi uma missão que recebemos 
quando eu ainda estava no Poupatem-
po, e fazer de uma forma que isso fun-
cionasse foi o grande desafi o. Hoje é 
uma realidade, e também o maior 
símbolo de um governo que não é 
municipalista só no discurso, mas 
também nas ações”, disse Neto.

Neto contou que essa expansão 
tem também o Detran como protago-
nista, uma vez que o órgão tem servi-
ços e tinha unidades Ciretran espalha-
das em muitas cidades paulistas. “O 
Detran teve um papel fundamental 
para essa expansão. Cada uma das 
330 unidades do Ciretran possibilita 
a criação de um novo Poupatempo. 
É uma visão de economia de recur-
sos públicos, mas também de integra-
ção  e ampliação da disponibilidade 
de serviços. Essa é uma marca que o 
governador João Dória e que o gover-
nador Rodrigo Garcia têm.”

Neto faz questão de destacar que 
servidores e população se benefi cia-

Neto Mascellani projeta ainda avanços signifi cativos no trabalho da autarquia estadual, 
como ação em municípios, mais avanços no atendimento digital e expansão de Poupatempo

ram, uma vez que os novos prédios 
possibilitam melhores condições de 
atendimento e de trabalho. “Esse é 
um trabalho que melhorou também a 
situação dos colaboradores, pois hou-
ve avanços na infraestrutura e permi-
te uma boa condição de trabalho, e de 
prestar o melhor serviço possível.” 

No atendimento digital, o Detran 
deve ter, nos próximos meses, servi-
ços de atendimento de diversos ser-
viços pelo WhattsApp. A escolha de 
trabalhar no aplicativo ocorre pela 
grande assimilação que ele possui 
pela população e pela compreensão 
simplifi cada de suas funcionalidades.

“A gente trabalha para ter, nos 
próximos meses, o atendimento pelo 
WhattsApp, que é o aplicativo de 
mais fácil utilização. É pra ele que 
estamos olhando, o Detran investe 
pesado em tecnologia, para que fi que 
cada vez mais simples acessar os nos-

Estar presente 
em todos os 

municípios foi 
uma missão que 

recebemos quando 
eu ainda estava no 

Poupatempo, e fazer 
de uma forma que 

isso funcionasse foi o 
grande desafio’

Opresidente do Detran.SP, 
Neto Mascellani, prevê um 
2022 com investimento re-

corde nos municípios por meio do 
novo formato do Programa Respei-
to à Vida, que deve aplicar R$ 500 
milhões em obras de melhoria viá-
ria e sinalização.

O Respeito à Vida é um progra-
ma Estadual tradicional que envolve 
diversas pastas e ações voltadas à re-
dução de acidentes nas estradas e nos 
municípios e terá uma nova forma de 
investimento em 2022.

Se antes realizava convênios e re-
passes para a prefeitura, com o novo 
Respeito à Vida o Estado será respon-
sável direto pela realização da obra, a 
partir da indicação das necessidades 
dos Executivos municipais. O princi-
pal objetivo é tornar o programa mais 
ágil e efi ciente.

“O Respeito à vida é histórico e 
atua de maneira pontual, cirúrgica, 
para evitar acidentes e óbitos no trân-
sito, e vamos investir um volume re-
corde, com o apoio dos governadores 
João Dória e Rodrigo Garcia. Será 
um jeito novo de tratar o programa, 
facilitando para que o investimento 
chegue de maneira efetiva aos muni-
cípios”, disse Neto.

O novo Respeito à Vida deve se 
tornar uma realidade em breve, quan-
do as etapas burocráticas necessárias 
estiverem cumpridas. O repasse po-
derá contemplar os 645 municípios 
de São Paulo, explicou Neto. Os mu-
nicípios deverão expressar o interesse 
e indicar as necessidades para serem 
integrados ao programa.

O avanço dos investimentos no 
interior não são uma exclusividade 
do Respeito à Vida, como explicou 

Thomaz Fernandes 
e William Lopes
JornalistasNeto Mascellani, presidente do Detran.SP

•  POUPATEMPO + DETRAN 
EM EXPANSÃO •

•  WHATTSAPP E 
DETRAN DIGITAL •

sos serviços. A maioria dos serviços 
estarão disponíveis pelo WhattsApp 
muito em breve. O grande desafi o é 
estar mais perto do cidadão, o Detran 
quer ser um órgão parceiro, que ajude 
a resolver os problemas. Ou melhor a 
gente quer que não tenha nem proble-
ma. No fi nal, independente do canal, 
queremos que ele tenha alternativas e 
possa ser atendido com qualidade e 
fi que satisfeito com o nosso serviço”, 
explicou Neto.

Neto destacou que a renovação 
dos modelos de atendimento do De-
tran surge em 2019 com o início do 
governo João Dória e Rodrigo Garcia. 
“Esse novo Detran nasce da proposta 
do nosso governador de digitalizar os 
serviços e torná-los mais acessíveis. 
Esse trabalho a gente começa lá na 
Prodesp em 2019, quando o Poupa-
tempo tinha apenas sete serviços di-
gitais, a gente estabeleceu uma meta 
de digitalizar 240, dentre eles muitos 
do Detran. Claro que com a pandemia 
precisamos catalizar esse processo, 
mas essa é uma meta inicial do go-
vernador João Dória e do Governador 
Rodrigo Garcia”, disse.

A avaliação do presidente é que 
muito avançou, mas ainda há muito 
a se fazer. “Hoje, depois de três anos 
tratando desse tempo, fi co feliz em di-
zer que nós avançamos muito. Hoje o 
cidadão pode renovar a CNH sem ir à 
Ciretran, o documento dele pode ser 
baixado no aplicativo sem se deslo-
car, enfi m, melhoramos muito a rela-
ção com a população. Isso não signifi -
ca que não temos muito a fazer, é uma 
jornada longa e constante”, disse.
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fase do nosso polo tecnológico, em 
parceria com diversas associações e 
empresas”, fi naliza.

A cidade também possui outros 
números relevantes: tem o 2º PIB do 
Estado de São Paulo e está à frente 
de várias capitais no ranking nacio-
nal (fonte IBGE); é conhecida por 
ser a ”cidade-trabalho”, pois é uma 
das regiões com maior índice de de-
senvolvimento do estado e, por isso, 
é muito visada por quem procura 
por uma oportunidade; e está entre 
as “Melhores Cidades para Fazer 
Negócios”, segundo estudo elabo-
rado pela Urban Systems, ocupando 
o 11º lugar na categoria Serviços. 

A Urban Systems é uma empresa 
especializada em análise de dados de-
mográfi cos em mapas digitais, para 
dimensionamento e levantamento de 
tendências em mercados e cidades.

Assim como Osasco, outros mu-
nicípios paulistas também se desta-
caram no ranking de dezembro do 
Novo Caged, como Campinas e Ri-
beirão Preto, que geraram, respecti-
vamente, 22.365 e 16.524 empregos. 
A capital do estado segue no topo da 
lista, com 336,8 mil vagas abertas.

Os números apontados pelo 
Novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados são apresen-
tados mensalmente e representam a 
geração de estatísticas do emprego 
formal por meio de informações 
captadas dos sistemas eSocial, Ca-
ged e Emprego Web.

Tecnologia e serviços alavancam geração 
de empregos em Osasco
O município paulista liderou o ranking de 2021 no Brasil e criou mais de 100 mil 
novos postos de trabalho

Nos últimos 
anos, Osasco 
foi escolhida 

como sede por 
gigantes da 

tecnologia como 
Mercado Livre, 

Ifood e B2W’

Osasco, na região metropoli-
tana de São Paulo, foi con-
siderada a cidade que mais 

gerou empregos no país em 2021, 
segundo dados do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Novo Caged). Com pouco 
mais de 700 mil habitantes, o mu-
nicípio, que historicamente tinha 
forte infl uência industrial, gerou 
24 mil empregos no ano passado, 
principalmente nos segmentos de 
serviços e tecnologia.

Esse último, inclusive, foi primor-
dial para o crescimento dos postos 
de trabalho, que representaram 16% 
em relação ao ano de 2020. Nos últi-
mos anos, Osasco foi escolhida como 
sede por gigantes da tecnologia como 
Mercado Livre, Ifood e B2W. Estima-
-se que, atualmente, as empresas des-
se setor na cidade, juntas, empreguem 
mais de 42 mil pessoas.

E, com a pandemia, quando hou-
ve um salto de vendas online, call 
center e serviços de entrega, essas 
atividades passaram a representar 
uma parte ainda maior da economia.

Ou seja, as mudanças na forma 
de consumo nos últimos anos foram 
fator primordial para fazer com que 
a cidade paulista liderasse a lista 
dos municípios que mais gerou em-
pregos, em percentual.

Segundo o prefeito Rogério Lins, 
a localização da cidade, que é cor-
tada pelas rodovias Castello Bran-
co, Anhanguera e Raposo Tavares, 
além do Rodoanel, e fácil acesso às 
marginais do Pinheiros e do Tietê, 
aliada aos investimentos em infra-

“Também é preciso considerar o 
atendimento personalizado da nossa 
equipe da Secretaria de Tecnologia, 
Inovação e Desenvolvimento Eco-
nômico, a desburocratização para 
a abertura de empresas, a política 
tributária atraente e a mão de obra 
qualifi cada e a capacidade de pro-
cessamento fi scal”, afi rma.

Osasco já é um dos maiores po-
los de comércio varejista do estado e 
hoje, com a chegada dessas empresas, 
vem se tornando também um impor-
tante centro de tecnologia e inovação 
não só da região, como do país.

“Estamos caminhando para Osas-
co ser consolidada como o “Vale do 
Silício brasileiro”. Após a chegada 
do Mercado Livre, iFood, B2W, Da-

O prefeito de Osasco, Rogério Lins,
atribui à localização e aos incentivos a 
grande procura das empresas de 
tecnologia, que vêm contribuindo 
para a geração de empregos

Os setores de serviços e tecnologia foram os principais responsáveis pelo crescimento de 16% na geração de empregos da cidade

Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br
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estrutura, com o programa Asfalto 
Novo, Cidade Iluminada (que tem 
substituído as lâmpadas de vapor de 
sódio por LED), renovação de espa-
ços de esportes e lazer, construção 
de novas creches, reforma total das 
unidades de saúde são diferenciais 
para a escolha das empresas.  

fi ti, Facily, Rappy, Shopper e Ascen-
ty - que neste ano abrirá sua quarta 
unidade local, com investimento de 
R$ 220 milhões, Uber e 99 estão fi -
nalizando suas sedes locais a serem 
inauguradas até o fi m do ano”, acres-
centa o prefeito. 

Além de investir em um centro 
de tecnologia para formação de mão 
de obra, que está em construção, a 
cidade reduziu de 5% para 2% o 
Imposto sobre Serviços (ISS) para 
atrair esse tipo de atividade.  

Para Lins, a população é impacta-
da positivamente com isso, pois tem 
mais vagas de emprego à disposição. 

“Além disso, a população ganha 
em qualidade de vida quando traba-
lha perto de casa, o que reduz seu 
tempo longe de casa e da família. 
Nos próximos dias iniciaremos a 1º 
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Cerca de 1.500 mudas fo-
ram doadas para a popu-
lação, todas ornamentais, 

que além purificarem o ar e ale-
gram os ambientes. As mudas 
doadas têm características pe-
culiares, perfeitas para a deco-
ração de espaços internos e ex-
ternos. O sucesso do evento, faz 
com que a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável já pense em organi-
zar uma nova doação.

A
Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento de 
São Paulo estabeleceu 

políticas do governo estadu-
al voltadas à agroecologia e à 
produção de alimentos orgâni-
cos no Estado, que viabilizará 
o estabelecimento do Plano Es-
tadual, definindo ações, metas 
e indicadores para estimular a 
agroecologia, além de uma re-
solução que estabelece o uso 
sustentável dos recursos natu-
rais e o aumento.

Secretaria de 
Agricultura 
paulista institui 
política exclusiva

Aconstrução do Plano conta com diversas etapas e a Ofi cina Partici-
pativa tem como objetivo identifi car as áreas prioritárias para con-
servação e recuperação dos dois biomas no município, a partir da 

percepção da população, que pode indicar a necessidade de implantação de 
áreas verdes, tanto de uso sociais como ecológicos. 

Agroecologia

JUNDIAI

 SOCORRO SÃO PAULO

Horto 
Municipal
Faz doações 
de mudas 
ornamentais

Plano da Mata 
Atlântica e Cerrado 
Tem ofi cina participativa

Para proteger o período de reprodução e crescimento das dife-
rentes espécies de camarão, o período de defeso do camarão 
que começa no dia 1º de março e se estende até 31 de maio. 

Durante três meses, é proibido o exercício da pesca de arrasto com 
tração motorizada para a captura de camarão rosa, sete barbas, bran-
co, barba ruça e santana ou vermelho.

Camarão
Período de defeso se estende até 31 de maio

UBATUBA

A Diferença
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Arthur Ataide Ferreira Gar-
cia, de apenas 18 anos, 
morador da Praia Grande, 

passou no vestibular de medicina, 
estudando sozinho através de simu-
lados. Diagnosticado com autismo 
com 9 anos, prova que não há barrei-
ras para portadores dessa síndrome. 
“Eu quero ser um psiquiatra para ser 
alguém que vai entender as pessoas 
autistas e para explicar para pais e fa-
miliares a importância de se esforçar 
para entendê-los também. É difícil 
fazer parte de um grupo que, por ser 
diferente da maior parte das pessoas, 
não é compreendido”, diz ele.

C
erca de 240 casas na região receberão a instalação das placas 
solares, gerando uma economia de até R$ 6 mil por ano em gas-
tos com luz elétrica para cada família contemplada. A ação faz 

parte do projeto Favela 3D, da ONG Gerando Falcões, com o apoio da 
iniciativa privada. A organização tem como meta a replicação desse 
programa em mais de 300 favelas em todo o Brasil.

A Favela Marte será a primeira comunidade do Brasil a ter

Faculdade de 
Medicina aos 
18 anos

PRAIA GRANDE

“Piedade 
abraça 
Petrópolis”  
42 toneladas de 
alimentos e suprimentos 
foram arrecadadas

Futuro médico é autista

A
Campanha “Piedade abra-
ça Petrópolis”, arrecadou 
mais de 42 toneladas de 

alimentos e suprimentos que fo-
ram entregues, aos moradores do 
município da região serrana do 
Rio. A ação contou com apoio da 
Prefeitura de Piedade, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade 
de Piedade (FUSPIE), Secreta-
ria de Desenvolvimento Social e 
Banco de Alimentos.

PIEDADE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Energia sustentável 

SÃO PAULO

da Cracolândia e Paraisópolis. 
O projeto já entregou até agora 
quase 360 mil refeições.

Projeto Mesa 
Solidária
Criação do chef Viko Tangoda

O
renomado chef Viko Tan-
goda criou no início da 
pandemia o projeto Mesa 

Solidária e, até hoje, entre-
ga por semana 4 mil marmitas 
para pessoas em situação de rua, 
atendendo regiões de muita vul-
nerabilidade na capital paulista, 
em locais no centro, zona norte 
e extremo sul da cidade, além 

Até hoje, entrega 
por semana 

4 mil marmitas 
para pessoas 

em situação de rua’

Caçador de Asteroides
Astrônomo de apenas 5 anos

M
iro Latansio Tsai, com apenas cinco anos, participou do 
programa Caça-Asteroides da NASA e descobriu 15 corpos 
celestes já confirmados pela Agência Espacial Americana. 

Ele foi reconhecido mundialmente por ser a pessoa mais jovem 
do mundo a descobrir um asteroide. Com as descobertas, Miro foi 
convidado para 1a 8º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
onde recebeu um certificado de mérito do MCTI e o certificado da 
Iasc (Colaboração Internacional de Pesquisa Astronômica, na tra-
dução do inglês) e o da Nasa.

SÃO PAULO
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Turismo
MARÇO DE 2022

Acidade realizou o primeiro encontro Gaiolobos da região. O 
Evento contou com gaiolas, jeeps, quadriciclos e motos, que 
fi zeram percurso na Trilha dos Búfalos, reforçando a vocação 

para circuitos de trilhas off-road O valor das inscrições foi doado para 
a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Grupo Playcenter em Olímpia
A cidade terá roda-gigante panorâmica

Pioneiro do setor de parques de diversões, o Grupo Playcenter, detentor 
das marcas Playcenter, Playcenter Family, Playland e Kidzland, irá 
realizar a implantação de uma roda-gigante panorâmica na Estân-

cia Turística de Olímpia, município de São Paulo. A atração, que deve 
ser inaugurada ainda este ano, terá 88 metros de altura e 54 cabines trans-
parentes e climatizadas, para até oito pessoas cada, comportando uma 
capacidade total de 432 visitantes simultaneamente.

OLÍMPIA 

Espaços 
Kids na orla
São ótimas 
opções de lazer 
para crianças

Voltados às crianças de 0 
a 12 anos, os espaços são 
gratuitos e contam com 

a ambientação totalmente lúdi-
ca, com temas que promovem a 
refl exão por parte dos pequenos. 
Mesas digitais, brinquedos e ati-
vidades fazem dos espaços locais 
educativos e divertidos. Cada es-
paço tem temática diferente e fun-
cionam de terça a domingo, com 
10 sessões de 30 minutos por dia, 
e intervalos de 15 minutos entre 
elas para a higienização do espa-
ço, das 10 às 17h45. 

Destino 4x4
Primeiro Encontro Gaiolobos

PRAIA GRANDE

JOANÓPOLIS

SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Museu 
Histórico e 
Pedagógico 
Zequinha 
de Abreu
Reaberto

Tombado em 1981, pelo 
CONDEPHAAT, o museu 
agora reaberto, preserva e 

difunde a música de José Gomes 
de Abreu, o Zequinha de Abreu 
(1880- 1935), tendo em exposi-
ção seus pertences, partituras ma-
nuscritas, seu piano, fotos, cartas 
e mobiliário. No local ainda é 
possível encontrar objetos per-
tencentes às fazendas de café. 

Expresso Japão
A novidade do Akimatsuri 2022

Para as comemorações do 
Festival de Outono, 16/04, 
da Comunidade Japone-

sa de Mogi das Cruzes, o Ex-
presso Japão será um meio de 
transporte diferenciado e com 
roteiros diferenciados. O trem 
é uma composição, formadas 
por dois carros fabricados no 
Brasil na década de 60 e tra-
cionados por uma locomotiva 
a diesel. Existem as opções de 

MOGI DAS CRUZES

 Existem as 
opções de 

Roteiro Rural 
e Roteiro dos 

Orquidários, para 
aproveitar ainda 

mais o passeio’

Roteiro Rural e Roteiro dos 
Orquidários, para aproveitar 
ainda mais o passeio.

Saúde 
conquista 
veículo 0 km
O carro é adaptado 
para pessoas com 
defi ciência

MOGI GUAÇU VARZEA PAULISTA

Hospital 
Municipal 
Centro Cirúrgico 
é reaberto

OCentro Cirúrgico do Hos-
pital Municipal, criado 
nos anos 80, é reativa-

do. O espaço passou por uma 
reestruturação, e está com nova 
pintura, padronização visual e 
definição de salas cirúrgicas. A 
partir da reabertura volta a aten-
der os serviços da Unidade de 
Alta Complexidade em Oncolo-
gia (UNACON) do HM.

LINS

Os atendimentos gratuitos irão realizar exames de mamografi a. Mu-
lheres de 35 a 49 anos devem portar pedido médico, de 50 a 69 
anos apenas RG e Cartão SUS, e para mulheres acima de 70 anos é 

necessário também o pedido médico. Caso sejam detectadas alterações no 
exame ou suspeita de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de 
referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento 
ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.

Mulheres de Peito
É o projeto de exame de mamografi a 
para população feminina

Com a presença de médico para orientações e troca de receita de 
remédio controlado, os encontros serão todas as segundas-fei-
ras, no CCI – Centro de Convivência do Idoso, às 9h, e contará 

também com uma série de atividades.

UBS de Mira Estrela forma Grupo 
de Acolhimento em Saúde Mental 
Objetivo é desenvolver atividades que estimulem o bem estar emocional

MIRA ESTRELA

Oveículo, um Spin 0 km, 
ajudará no transporte de 
pacientes para consul-

tas, exames e cirurgias fora do 
município, priorizando pessoas 
com defi ciência; emendas impo-
sitivas de vereadores ajudaram 
a viabilizar aquisição. O novo 
veículo será um reforço para 
transportar pacientes para aten-
dimentos fora da cidade, sempre 
com agendamento e priorizando 
pessoas com defi ciência.



Redescobrindo

O Interior
PÁG 23MARÇO DE 2022

ÁGUAS DE SÃO PEDRO

Águas de São Pedro, pequena e acolhedora
Destino para relaxar e cuidar da saúde

Apequena cidade de Águas de 
São Pedro, localizada a 170 
Km de São Paulo, é um oásis 

de paz. Com uma área de menos de 4 
Km2, tem a principal avenida toda bor-
dada por fl ores, com lojas e restauran-
tes charmosos e um canal que divide a 
pista, com bancos estilosos para sentar 
e ver o tempo passar tranquilamente. 

O boulevard, com centenas de 
guarda-chuvas brancos, dá ao espaço 
um certo ar romântico.

A cidade que surgiu de uma fa-
zenda, tem em suas águas verdadeiro 
poderes curativos. As águas minerais 
foram descobertas quando se tentou 
encontrar petróleo na região, nos idos 

anos de 1920. Durante a perfuração, 
se depararam com uma água rara, com 
alto teor de enxofre, sendo a segunda 
mais importante do mundo, perdendo 
apenas para a existente na Itália. Se-
gundo estudos, essa água tem o poder 
de curar reumatismos e outras enfer-
midades da velhice. Por isso, ela é 
chamada de “fonte da juventude”. 

As águas minerais diversas po-
dem ser “colhidas” nas torneiras do 
Fontanário, que tem uma arquitetura 
neoclássica interessante, e o balneá-
rio oferece vários tratamentos, mas-
sagens e banhos apenas para relaxar.

Um bosque no meio da cidade, 
com trilhas que cortam a mata, convi-

dam para uma caminhada tranquila, e 
quem está a passeio, não pode perder o 
“tour” com o trenzinho. Ele passa por 
vários pontos: o relógio do sol, a igreja 
matriz e as bonitas casas de veraneio. 
Passeio a cavalo, de mini bug são atra-
ções para turistas de todas as idades.

O grande chafariz no fi nal da ave-
nida principal é o cartão postal da ci-
dade, e a noite iluminado por lâmpa-
das coloridas e com a dança das águas 
é um espetáculo imperdível.

Um dos grandes atrativos da ci-
dade é o Thermas Water Park, com 
diversas piscinas temática. 

Águas de São Pedro faz parte do Ca-
minho do Sol, um percurso de caminha-
da que nasceu com objetivo de oferecer 
aos amantes da atividade, um ambiente 
agradável, passando em sua quase to-
talidade, somente por áreas rurais, bus-
cando a introspecção e o despojamento 
material, com total de 241 Km.

Foto 1 - (Em cima) Praça Dr. 
Octávio de Moura Andrade;
Foto 2 - (Em cima) João Victor 
Barboza, prefeito; Foto 3 - Fonte 
Almeida Salles; Foto 4 - Boulevard; 
Foto 5 - Thermas Water Park, tem 
várias piscinas temáticas; Foto 6 - 
Fontanário; Foto 7 - Av. Central com 
canal ladeado por várias bouganvilles

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

Existem bons restaurantes, embora 
não sejam muitos, em contrapartida a 
oferta hoteleira é grande e com hotéis 
bastante confortáveis, alguns datam da 
época áurea do destino como balneá-
rio e cassino, época em que foi cons-
truído o famoso Grande Hotel Águas 
de São Pedro, hoje escola de hotelaria 
de nível internacional do Senac.

“O turismo sempre foi o carro-
-chefe da nossa cidade. O trabalho de 
fomento do setor é permanente, com 
uma agenda anual de eventos que 
passa desde as festas de fi m de ano 
até torneios de vôlei-máster e atra-
ções mensais. Tudo impulsionado 
pelas nossas águas medicinais e uma 
rede hoteleira de primeira, que supre 
toda a demanda e está sempre com 
capacidade lotada. É bem verdade 
que a pandemia, assim como fez com 
o mundo todo, arrefeceu um pouco 
o turismo. Mas, sabendo que a reto-
mada era inevitável, investimos for-
temente na recuperação de espaços 
turísticos de Águas de São Pedro e 
melhoramos a infraestrutura ofereci-
da aos cidadãos e visitantes. Exemplo 
disso é o novo espaço do Boulevard, 
a revitalização do Fontanário Munici-
pal e a repaginação da avenida central 
que conta com modernos sistemas de 
irrigação, de som ambiente e decora-
ção.”, fala João Victor Barboza, pre-
feito de Águas de São Pedro.

Cidade Cidadão
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APrefeitura de Jales iniciou o ano demonstrando que tem Saúde e Edu-
cação como metas de investimento. Além de ter apresentado superávit 
orçamentário com quase R$ 18.5 milhões, superou as metas de gastos 

obrigatórios com Educação e Saúde no ano de 2021. Os índices foram apresen-
tados durante Audiência Pública online, realizada pela Secretaria Municipal de 
Fazenda. Os munícipes tiveram a oportunidade de acompanhar a transmissão 
através do site da Câmara de Jales.

COMAD 
realiza 
pesquisa

Aintenção da pesquisa é 
buscar ferramentas para 
ajudar os jovens da cida-

de a reduzir drasticamente o uso 
de álcool e outras drogas. A ação 
tem como base o programa Youth 
in Iceland (Juventude na Islân-
dia), iniciado em 1998, com foco 
em pesquisa contínua dos hábitos 
e preocupações dos adolescentes. 
Para isso, eles contaram com aju-
da do comércio local, escolas e a 
comunidade em geral.

Encontro Regional de 
Ensino de Astronomia 

Superávit de quase R$18,5 milhões

Americana vai sediar em abril

Metas de gastos obrigatórios com Educação e Saúde são superadas

SUMARÉ SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Americana vai sediar o Encontro Regional de Ensino de Astro-
nomia (EREA), que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril 
deste ano. O EREA tem como principal objetivo capacitar pro-

fessores da cidade e região, sobre o ensino de astronomia e ciências espa-
ciais, criando proximidade com os astrônomos e membros da Sociedade 
Astronômica Brasileira e da Agência Espacial Brasileira. 

“Certifi cação 
da Aplicação 
da Disciplina 
de Cultura 
Empreendedora”
Prefeito recebe 
o certifi cado

Comunidade dá 
sua opinião

Oprefeito Luiz Dalben re-
cebeu, a “Certifi cação da 
Aplicação da Disciplina 

de Cultura Empreendedora”, en-
tregue pelo Sebrae/SP. O certifi ca-
do é referente ao projeto pioneiro 
Jovens Empreendedores Primei-
ros Passos (JEPP), implantado em 
100% das escolas municipais em 
2021, Todas as unidades escolares 
receberam o selo.

AMERICANA

JALES 

Os investimentos somam R$ 2.252.197,90 milhões, benefi ciando 
1.410 alunos da rede municipal de ensino. A maior parte das re-
formas serão para adequações na infraestrutura, essencial para ga-

rantir o bom funcionamento das unidades, proporcionando um ambiente 
adequado para professores, demais trabalhadores e alunos. 

Aprefeitura passou a investir parte do valor arrecadado com contas de 
consumo de água na própria Secretaria Municipal de Saneamento 
Básico. O investimento de R$ 977.149,10 nos primeiros doze meses 

da atual gestão. O valor foi dotado na perfuração de poço, compra um veí-
culo utilitário Fiat / Strada e um veículo eletricista Renault / Kwid, execução 
das obras de galerias pluviais, ferramentas, computadores, entre outros.

Cinco escolas 
municipais serão 
reformadas
Mais de 1 mil crianças serão benefi ciadas com as obras

Prefeitura investe quase R$ 1 milhão
De veículos a equipamentos eletrônicos

SÃO JOSE DO RIO PRETO

PRESIDENTE VENCESLAU




