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Um olhar para o futuro dos municípios.

A revolução do agronegócio paulista tem a ver também 
com a “nova Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to” que começou com Gustavo Junqueira modernizan-
do a Pasta. Itamar Borges, que já tinha sido aprovado 
na Câmara, na Prefeitura e na Assembléia Legislativa, 
marcou seu comando de forma marcante, conforme 
destaca a matéria nessa edição. Assim como o Gover-
no Paulista contemplou todos os municipios paulistas, 
com obras de infra-estrutura, o setor agricola foi emba-
lado nessa cesta de obras públicas. PÁGS. 14 e 15

São Paulo é o primeiro Estado do país 
a oferecer material específi co do novo 
Ensino Médio para professores. Esse 
novo modelo conta com investimentos 
do programa “Dinheiro Direto na Es-
cola”. Somente no segundo semestre 
de 2021 foram repassados 150 milhões 
para aquisição de material pedagógico. 
Nesse ano serão repassados 100 milhões 
para o novo Ensino Médio, comentando 
e elogiado nas 91 Diretorias Regionais 
do Estado. O ex-ministro e Secretário 
da Educação (licenciado para tornar-se 
apto a participar das eleições), Rossieli 
Soares, deixa um saldo positivo no sem-
pre discutido processo eleitoral. PÁG. 08

Agronegócio paulista ganhou    
novos rumos com Itamar Borges Escolas paulistas se 

destacam na implantação 
do novo ensino médio

Por pilotar 
a vacinação 

nacional, 
São Paulo  

caminhou com 
sua economia 

apesar da 
pandemia’

pela expressiva participação 
na economia nacional. O 
Invest SP afi rma que “a ro-
busta e diversifi cada econo-
mia paulista possui o mais 
amplo parque industrial do 
país, e um mercado de tra-
balho caracterizado pela alta 
qualifi cação de sua mão de 
obra”, informa João Vicen-
te Guariba, diretor adminis-
trativo, com quem diretores 

da Uvesp se reuniram para 
ampliar as informações que 
foram repassadas. De acordo 
com o Seade, é a primeira 
vez, desde 1995 que a eco-
nomia de São Paulo cresce 
mais do que o Brasil por três 
anos consecutivos. A partici-
pação da Uvesp em Dubai e 
Mônaco levou em conta to-
dos os dados que mostram 
que São Paulo responde por 

Esse é o ano eleitoral. O 
Brasil  tem uma oportunida-
de única de voltar a crescer.  
Importante pensar em uma 
Reforma Política, e Tributá-
ria; agilidade na gestão cons-
ciente. Precisamos de mais 
esforços. São Paulo tem feito 
a lição de casa, pois aqui é 
destino certo para o investi-
mento nacional e internacio-
nal. Os paulistas destacam-se 

UVESP INTERNACIONAL
mais de 31% do PIB. Os 
setores públicos e privados 
investem na nossa econo-
mia, o que gera confi ança 
no mercado internacional, 
conforme observou a repre-
sentante da Uvesp. As pre-
feituras que se adequam em 
legislações têm procurado a 
entidade que agora tem um 
canal nos Emirados Árabes 
e na Europa. PÁGS. 12,13, 18 e 19

      Em 2021 o agro 
       cresceu 26%, 
passando a responder 
por 20% do PIB Paulista’

Dubai Mônaco
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Rodrigo Garcia assume o 
Governo do Estado de São 
Paulo até dezembro desse 

ano, tendo sido também homologa-
do candidato ofi cial do seu partido, 
o PSDB para a sua reeleição.

Como Secretário de Governo e 
vice-governador eleito, na chapa 
com João Dória, fêz uma dobradi-
nha com o Secretário da Fazenda, 
Henrique Meirelles para recuperar o 
tesouro paulista e ganhar capacidade 
de investimento.

Assim, com a Reforma da Pre-
vidência o governo conseguiu só na 
questão nos inativos, em torno de 550 
mil funcionários, economia de 34 bi-
lhões. Economizou em convênios, 401 
milhões e nos gastos públicos com a 
revisão de contratos, 567 milhões.

 Em várias ações públicas, Ro-
drigo Garcia disse que “São Paulo é 
fruto das decisões do passado, mas 
não podemos deixar que o passado 
comprometa o futuro”. Tudo come-
çou a partir daí. Apertando o cinto, 
economizando, cujo resultado está 
sendo demonstrado. Não há uma ci-
dade paulista que não tenha recebido 
obras importantes para melhorar a 
vida das pessoas.

Importante conhecer um pouco 
do governador que está no poder e 
que já criou o “Governo na Área”, 
aproximando ainda mais quem deci-
de de quem é benefi ciado.

Aos 16 anos de idade, Rodrigo 
teve sua primeira empresa, já ten-
do tido experiência no campo, pois 
seus pai é integrante do agronegócio. 
Aos 18 anos iniciou a Faculdade de 
Direito. Ingressou na política pelas 
mãos de Mário Covas, tendo sido 
Secretário Adjunto da Agricultura, 
com 21 anos. 

Conquistou o primeiro mandato 
de deputado aos 24 anos, elegen-
do-se-, portanto, em 1998, 2002 e 

O passado e o presente 
norteiam o futuro

2006, assumindo a presidência da 
Assembléia Legislativa do Estado.

Em 2008 foi o primeiro Secretá-
rio de Modernização e Desburocra-
tização das Prefeitura de São Paulo, 
diminuindo o tempo para abertura 
de empresas na capital, com a cria-
ção do Alvará de Licenciamento 
pela Internet. Instalou também o 
Portal da Transparência, compro-
misso que que assumira com sua 
própria consciência.

Em 2011 e 2016, assumiu cadeira na 
Câmara dos Deputados, nesse último 
mandato com mais de 300 mil votos.

Em 2011 começou sua peregrina-
ção por várias secretárias do Estado, 
espaços onde conquistou conheci-
mentos importantes . Na Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, criou 
o Viva Leite, programa que atendeu 
mais de 700 mil pessoas entre crian-
ças e idosos e o projeto “São Paulo, 
Amigo do Idoso.

Passou ainda pelas secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, Se-
cretária de Habitação e Secretaria 
de Governo, tornando-se um gestor 
transversal .

Ele sempre disse que “não tenho 
tempo para o que não é essencial”. 
A máxima de Willian Faulkner vale 
para o atual governador. “Para ser 
grande é preciso 99% de talento, 99% 
de disciplina e 99% de trabalho”.

Rodrigo Garcia vai fazer nesses  
9 meses de governo, nesse man-
dato, ações que o tornarão um dos 
gestores mais respeitados da Histó-
ria de São Paulo.

O que está reservado para o futuro 
de um dos mais completos homens 
públicos do país, cabe ao processo 
eleitoral, mas de uma coisa temos 
certeza. O passado e o presente, da 
forma como foi conduzido por ele, 
é a garantia de um futuro promissor 
para São Paulo e sua gente.

Em quatro edições, ciclo de debates 
reune 3.500 agentes públicos

Anualmente o TCE realiza o 
“Ciclo de Debates”, procurando não 
se esquivar dessa função pedagógi-
ca, embora constitucionalmente não 
lhe esteja determinada essa função, 
porém “é sempre intuito dos que 
buscam – como os conselheiros e 
técnicos – aperfeiçoar a máquina 
administrativa, melhorando a oferta 
dos serviços à população.

Sob a presidência do conselheiro 
Dimas Ramalho, nesse ano, já fo-
ram realizados quatro encontros, 
abrangendo várias regiões, com 
a rapidez necessária em razão do 
ano eleitoral.

Nessas quatro edições, o TCE 
recebeu cerca de 3500 agentes pú-
blicos, maioria de servidores , mas 
um número aquém do desejado de 
prefeitos e presidentes de câmaras, 
o que desagrada o TCE que procu-
ra servir, orientar, além de produzir 
manuais, cartilhas e comunicados a 
todos os jurisdicionados. 

“A gente vai até a região e espera 
que representantes dos municipios, 
principalmente prefeitos e presiden-
tes de câmaras e isso não acontece 
como deveria ser”, desabafou um 
dos técnicos da Corte Paulista. Ad-
mitem que essas autoridades têm  
em torno de 70 kms para ouvir os 
técnicos e tirar dúvidas.

             
“É importante debater o que vo-

cês podem e devem fazer, além dos 
cuidados necessários em ano eleito-

Tribunal passou por Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas e Sorocaba 

ral. Façam o certo. Nós cobraremos, 
porque estamos dispostos a ensinar 
e a colaborar com os gestores”, tem 
afi rmado o presidente Dimas Rama-
lho. Ele também tem feito homena-
gem às vítimas do COVID 19.

No primeiro encontro, em Ri-
beirão Preto, no dia 24 de março, 
compareceram 31 prefeitos e 13 
presidentes de câmaras, no total 
de 56 municípios. O presidente 
entendeu que a presença de mais 
de 1000 pessoas foi um sinal de 
comprometimento dos gestores 
em querer acertar na administra-
ção pública.

Em Araraquara, representando 
63 municípios fi scalizados compa-
receram cerca de 900 pessoas, en-
tre elas 31 prefeitos e 20 presiden-
tes de câmaras.

A gente vai 
até a região 

e espera que 
representantes 
dos municipios, 
principalmente 

prefeitos e 
presidentes de 

câmaras e 
isso não 

acontece como 
deveria ser’

OTribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo é um 
órgão de controle externo 

da administração pública, suas atri-
buições fi guram na Constituição do 
Estado de São Paulo (artigos 31,32 
e 33), na lLei  Complementar Esta-
dual nº 709/93 (Lei Orgânica)  e no 
próprio Regimento.

A Corte Paulista fi scaliza a mo-
vimentação do dinheiro público e 
em 644 municípios paulistas, já ex-
cluído o da capital, portanto nesse 
contexto !in loco” inspeciona-se  
anualmente, mais de 3400 entidades 
governamentais, entre secretarias, 
prefeituras, câmaras municipais, 
autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia 
mista, consórcios públicos e fundos 
de previdência de servidores.

O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo tem juridisção pró-
pria e privativa sobre as pessoas e 
matérias sujeitas à sua competên-
cia, à qual abrange todos os que 
utilizem, arrecadem, guardem, 
gerenciem ou administrem bens e 
valores públicos.

Isso posto, salienta-se aqui que a 
Corte tem o poder de fi scalizar, ana-
lisar e decidir sobre as Contas Mu-
nicipais do Executivo e auxiliar as 
Câmaras no julgamento das contas 
do prefeito.

                   
Os estudos feitos pelo TCE in-

dicam que a falta de adequada 
orientação técnica responde por 
considerável parcela dos desacertos 
cometidos na gestão do dinheiro re-
colhido da sociedade.

Em Sorocaba e mais as regiões 
de Itapeva e da Região Metropolita-
na, compareceram em torno de tor-
noi de 600 pessoas , sendo 31 pre-
feitosd e 27 presidentes de câmaras.

Em Campinas mais de 700 parti-
cipantes, Dos 62 municípios convi-
dados compareceram 19 prefeitos e 
22 presidentes de câmaras.

Esses encontros fazem parte de 
uma série de 10 reuniões regionais 
com o propósito de mostrar o novo 
modelo de fi scalização da Corte, 
assim como orientar os gestores 
públicos sobre temas afetos à Lei 
nº 14.143 de 2021, aplicação de re-
cursos, terceiro setor, transparência 
e controle interno.

O Ciclo de Debates é organi-
zado pela Diretoria Geral, tendo 
à frente o secretário-diretor geral, 
Sérgio Ciquera Rossi que compa-
rece com os ´tecnicos para orien-
tar. As presenças dos conselheiros 
substitutos, auditores e do Procura-
dor Geral do Ministério Público de 
Contas, dr. Thiago  Pinheiro Lima 
são sempre anotadas e a Uvesp 
como parceira tem participado de 
todos os eventos.

As atividades desse 26º Ciclo 
de Debates acontecerão ainda em 
Presidente Prudente, Bauru, Gua-
ratinguetá, Araçatuba, São José do 
Rio Preto e Santos, a partir de 12 de 
maio e até 30 de junho.

                                               
Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Em sua cidade natal, o presidente Dimas Ramalho foi prestigiado por cerca de mil agentes públicos

Sérgio Ciquera Rossi,
secretário-diretor geral
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Ministério Público de   Contas de São Paulo:
dez anos de história na   Administração Pública
A instituição completa uma década atuando na fi scalização         e controle externo dos municípios paulistas

No último mês de março, o 
Ministério Público de Con-
tas do Estado de São Pau-

lo completou dez anos de história. 
Instituído pela Lei Complementar 
Estadual nº 1.110, de 14 de maio 
de 2010, alterada posteriormente 
pela Lei Complementar Estadual nº 
1.190/12, o órgão atua, desde então, 
no exercício do controle externo da 
Administração Pública, com plena 
autonomia e independência funcio-
nais, exercendo, em nome da socie-
dade paulista, o papel de fi scal da lei 
na defesa da ordem jurídica.

Atualmente, o MPC-SP é co-
mandado pelo Dr. Thiago Pinheiro 
Lima. O Procurador-Geral é forma-
do em Direito pelo Instituto de Ci-
ências Jurídicas e Sociais Professor 
Camillo Filho – ICF e especialista 
em Direito Municipal pela Univer-
sidade para o Desenvolvimento do 
Estado e da Região do Pantanal – 
UNIDERP. Foi Procurador-Geral 
do Ministério Público de Contas 
no biênio 2019/2021 e reconduzido 
para o biênio 2021/2023.

A seguir, confi ra entrevista ex-
clusiva do Dr. Thiago Pinheiro 
Lima para o Jornal do Interior:

O MPC-SP é o mais recente Mi-
nistério Público de Contas Estadual 
da nação, tendo sua efetiva imple-
mentação ocorrido no ano de 2012. 

Se de um lado tal circunstância 
permitiu que se valesse da maturi-
dade dos demais Parquets de Con-
tas, por outro, a condição de órgão 
ainda em formação, que precisava 
se inserir no bojo de uma instituição 
quase secular como o egrégio Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo e cujas rotinas já se encontra-
vam muito bem delineadas, exigiu 
empenho e habilidade para moldar 
sua forma de atuação sob os mais 

diversos aspectos, que vão desde o 
rito processual então adotado, até 
questões envolvendo logística, es-
trutura física e pessoal, sem as quais 
seria inviável o desempenho das 
atribuições constitucionais outorga-
das ao órgão ministerial de contas. 

A boa notícia é que, passados dez 
anos, temos hoje um Ministério Pú-
blico de Contas plenamente inseri-
do na processualística da Corte de 
Contas paulista, além de bem estru-
turado para atuar com efi ciência em 
prol do interesse público. 

Embora os primeiros anos te-
nham sido, preponderantemente, 
de adequação e estruturação, não se 
deixou de exercer as competências 
que o ordenamento jurídico confe-
riu ao Ministério Público de Contas, 
cujo desempenho a cada ano tem 
sido aperfeiçoado. 

Além de contribuir para o apro-
fundamento do debate nas ques-
tões ordinariamente submetidas 
ao Tribunal de Contas, é possível 
afi rmar que, seja em razão das de-
núncias que recebe, seja por meio 

de representações e recursos que 
intenta, ou, ainda, em virtude da 
atuação em parceria com outras 
instituições por meio de Termos 
de Cooperação Técnica, o MPC-
-SP confi gura hoje indispensável 
ferramenta de controle externo em 
benefício da sociedade.

Por melhor que possa ter sido o 
desempenho de suas funções num 
dado período, toda instituição deve 
se manter em constante busca por 
aperfeiçoamento. 

O mundo não é estático, os usos 
e costumes estão sempre em muta-
ção, e o ordenamento jurídico não 
é diferente. Novas conjunturas 
vão surgindo ao longo do tempo, 
por conseguinte, as leis seguem se 
adaptando a essas transformações. 
Esse, aliás, um fenômeno típico 
do Direito. 

Não poderia ser diferente com o 
MPC-SP, que tem sua atuação im-
pactada na medida em que as nor-
mas vão se modifi cando. Assim, 
por exemplo, quando uma emenda 
constitucional altera o regime de 
pagamento de precatórios, quando 

uma lei traz nova regulamentação 
para o FUNDEB, ou, ainda, quan-
do se altera o estatuto licitatório, 
novas formas de gerir os recursos 
públicos são defl agradas. Conse-
quentemente, a forma de exercer o 
controle externo também é afetada, 
daí porque o atingimento da mis-
são ministerial reclama permanen-
te adaptação e aprimoramento. 

Não se desconhece a expertise
do TCE-SP no tocante ao exercício 
do controle externo, eis que duran-
te décadas promoveu a fi scalização 
da Administração Pública paulista 
sem que houvesse junto a ele um
Parquet de Contas. 

Mas também é sabido que a atu-
ação dessa indispensável Corte 
de controle só se aperfeiçoa com 
a participação de um Ministério 
Público especializado, que peran-
te ela atue com vistas a promover, 
nesse específi co âmbito de juris-
dição, a defesa da ordem jurídica, 
objetivando, como guarda da lei e 
fi scal de sua execução, assegurar 
a concreta observância dos princí-
pios constitucionais. 

A importância para a Administra-
ção Pública é, portanto, fundamen-
tal, até porque nulo seria o exame 
dos atos de gestão se não submetido 
previamente ao crivo do órgão mi-
nisterial de contas, o que colocaria 
em xeque, dentre outros, a necessá-
ria segurança jurídica daqueles que 
se dedicam a gerir o erário. 

Na prática, ganhou a socieda-
de, pois agregou-se ao sistema de 
controle externo uma instituição 
que, por partilhar dos mesmos di-
reitos e obrigações do Ministério 
Público comum, está aparatada 
para atuar de forma especializada 
na defesa do correto uso dos re-
cursos públicos. 

Pode-se dizer, portanto, que esse 
modelo impacta positivamente na 
gestão dos municípios, na medida 
em que, se de um lado contribui para 
a detecção e responsabilização da 
má gestão, de outro, subsidia os ad-
ministradores municipais, que pas-

sam a contar, no processo de contas, 
com a participação de um órgão téc-
nico e independente, incumbido de 
assegurar o exato cumprimento da 
lei, cujas intervenções podem servir 
de baliza segura para o gestor res-
ponsável, indicando, ainda, o norte 
para eventuais correções de rumos 
que se façam necessárias.

Conforme dito outrora, o amadu-
recimento institucional do MPC-SP 
torna sua atuação sensível às in-
tempéries enfrentadas pelos admi-
nistradores públicos, especialmen-
te diante do impacto econômico e 
do rastro desastroso que possivel-
mente será legado pela pandemia 
da COVID-19.

Bem por isso, além de seu papel 
fi scalizador, do qual, evidentemen-
te, não pode se desvincular, buscou 
o MPC-SP cumprir compromisso 
pedagógico em auxiliar os municí-
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que, passados dez 
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 O MPC-SP busca 
dar mais um 
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se tornar uma 
instituição de 
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ao exercício do 
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Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br

pios a atuar de forma efi ciente para 
entregar à sociedade uma gestão 
proveitosa e efi caz. 

tégico, de modo a bem cumprir seu 
dever de fi scalizar a observância às 
leis e assegurar a gestão responsá-
vel dos recursos públicos. 

Assim, por meio de diagnósticos 
internos e externos, foram defi nidas 
quatro perspectivas – “institucio-
nal”, “Tribunal de Contas”, “pro-
cessos internos” e “tecnologia da 
informação” –, a fi m de enfrentar 
os desafi os mapeados para o perío-
do de 2022 a 2027, cada uma delas 
contando com objetivos estratégicos 
e ações devidamente acompanhadas 
de indicadores, metas e prazos.

Desse modo, seja estreitando la-
ços e aprimorando a comunicação 
com a sociedade civil e demais ór-
gãos de controle, seja pela execução 
de projetos conjuntos, ou, ainda, me-
diante fortalecimento das atividades 
de inteligência e utilização de recur-
sos tecnológicos, o MPC-SP busca 
dar mais um passo em direção ao 
objetivo de se tornar uma instituição 
de excelência no que concerne ao 
exercício do controle externo.
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• NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, 
COMO FOI A ATUAÇÃO 
DO ÓRGÃO JUNTO AOS 

MUNICÍPIOS, TENDO EM 
VISTA O CENÁRIO 
DA PANDEMIA? • 

Para comemorar o aniversário de dez anos, o MPC-SP realizou a I Conferência Democracia e Institucionalidade

O Procurador-Geral do MPC-SP falou sobre os principais desafi os desses dez anos e as expectativas para o futuro

• QUAIS AS PERSPECTIVAS 
DE FUTURO PARA A 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS
DE SÃO PAULO? • 

Dando continuidade ao processo 
de amadurecimento institucional, 
o MPC-SP envidou esforços para 
formalizar seu Planejamento Estra-
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Imbróglio nas redes sociais
Gaudencio analisa os receios presentes da rede social

Economia e ecologia não se contradizem. Completam-se

Ao ser perguntado sobre 
as leis que outorgara aos 
atenienses, Sólon, um dos 

sete sábios da Grécia antiga, res-
pondeu: “Dei-lhes as melhores 
que eles podiam aguentar.”

Essa poderia, até, ser uma boa 
resposta dos nossos legisladores se 
fossem indagados sobre o vasto ar-
senal legislativo. Temos leis para 
tudo e todos. A questão, pois, não é 
de quantidade, mas de aplicação. Os 
brasileiros, só mesmo depois de al-
guma punição, “aguentam” se reger 
dentro das normas. Foi difícil im-
plantar o cinto de segurança no trân-
sito. Em espaços delimitados para 
uso exclusivo de pedestres, como no 
parque do Ibirapuera, em São Paulo, 
os ciclistas não se conformam em 
correr em seus corredores sinaliza-
dos e acabam atropelando pedestres.

Questão de cultura, dizem. Em 
Singapura, jogar na rua a pasta de 
um chiclete mastigado ou a bituca de 
um cigarro é motivo de punição. Em 
suma, seja qual for a reforma, esta 
precisa ser internalizada pelo siste-
ma cognitivo dos consumidores.

Esperemos para ver o fenômeno 
das fake news nas redes tecnológicas 
durante a campanha. Será uma onda 
gigante de mentiras e versões esta-
pafúrdias que deverão inundar os es-
paços do ciclo eleitoral. Os disposi-
tivos arrumados para coibir as meias 
verdades não darão conta do recado.

A adoção de ferramentas tecno-
lógicas, como a internet, faz parte 

do mundo contemporâneo e qual-
quer instrumento mais afi ado para 
controlar e monitorar a expressão 
será considerado uma forma de cen-
sura. É oportuno lembrar que temos 
sido críticos sobre as decisões que 
teimam em impor controles, princi-
palmente em um momento em que 
se clama pela liberdade de expres-
são no Estado democrático. O valor 
da transparência é muito cobrado.

Seria até compreensível que as re-
des sociais - blogs e sites - tivessem 
como parâmetro as disposições que 
regulam as mídias jornalísticas, como 
jornais e revistas, que não são conces-
sões do Estado. Afi nal, os limites en-
tre a verdade e as múltiplas versões 
no terreno eleitoral são tênues. O 
argumento da isonomia que ampara 
o arcabouço normativo - garantir os 
mesmos espaços para todos os can-
didatos, por exemplo - é frágil. Se 
imaginarmos que todos os candidatos 
terão espaço para responder mentiras 
sobre eles, feitas pelos internautas, 

veríamos apenas uma enxurrada de 
pontos e contrapontos, e densas nu-
vens nos horizontes da campanha. A 
ética, como sabemos, não tem sido 
uma variável no tabuleiro da política.

Em suma, atentemos para a na-
tureza da rede tecnológica. Não há 
nela limites físicos e até a unidade 
tempo, que afere os passos das pes-
soas e das estruturas, assume outra 
dimensão. As fronteiras entre públi-
co e privado se imbricam no espaço 
virtual, sob a égide da liberdade de 
qualquer um para fazer e desfazer, 
criar e recriar, buscar e interagir com 
interlocutores, enfi m, de entrar numa 
disputa sangrenta e movida à ódio.

A conectividade propicia a usuários 
a efetivação do processo criativo. Dei-
xa de haver aquela margem de subor-
dinação e passividade do leitor/ouvinte 
das mídias tradicionais. Na Telépolis, 
global e intensamente interativa, ten-
tar  garantir espaços iguais para cada
candidato, com direito de resposta a 
quem se sentir atingido por uma adje-
tivação mais forte, é querer caçar di-
nossauros na Avenida Paulista.

Impor rigidez a uma esfera plu-
ridimensional faz parte da mania de 
fazer leis sobre coisas impossíveis, 
como é costume por essas plagas.  
É por isso que muitas leis acabam 
sendo um tiro de festim.

Para complicar ainda mais a mol-
dura eleitoral, o ministro Alexandre 
de Moraes, que presidirá o pleito, 
terá de administrar o questionamento 
da urna eletrônica, um considerável 

Seria até 
compreensível 

que as redes 
sociais - blogs e 
sites - tivessem 

como parâmetro 
as disposições que 
regulam as mídias 

jornalísticas’

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Gaudêncio Torquato
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Thuanny Pereira
Advogada Tributarista e Consultora 
Tributária da Ferreira Netto Advogados

avanço, ante as investidas contrárias 
a ela, feitas pelo presidente Bolsona-
ro. Em caso de derrota, certamente se 
escudaria no argumento de que o sis-
tema eletrônico foi manipulado. Um 
imbróglio nos espera no princípio de 
outubro. O eleitorado bolsonarista 
estará mobilizado para cumprir as or-
dens do seu “mito”. Estaria disposto 
a sair às ruas em caso de derrota do 
atual mandatário-mor.

Lembram-se de Sísifo, condena-
do pelos deuses a subir a montanha, 
todos os dias, com uma pedra nos 
ombros para depositá-la no topo? A 
nossa esperança de que, algum dia, o 
condenado pudesse cumprir a meta, 
se esvai. E mais uma vez assistiremos 
ao desfecho do eterno retorno: ver a 
pedra rolando montanha abaixo, para 
desespero de Sísifo, que fará esse 
exercício (?) por toda a eternidade.

As formas de meio ambiente, 
os tributos verdes e a reforma tributária

Atualmente, com a possível 
mudança do cenário tribu-
tário através da Reforma 

Tributária que está para ser votada 
agora em abril, todos fi camos em 
um cenário de incertezas.

Não é diferente na área ambiental, 
onde também temos uma carga tribu-
tária expressiva e que merece atenção.

Sabemos que todas as questões 
relacionadas ao meio ambiente são 
questões relevantes porque impac-
tam diretamente na saúde, bem estar 
e convívio social.

Nessa mesma toada, servem os 
tributos relacionados ao meio am-
biente como forma de desestimular 
práticas que envolvam desequilí-
brio ambiental.

Em regra, os tributos considerados 
“verdes”, possuem um caráter extra-
fi scal, uma vez que o tributo criado 
objetiva intervir numa situação social 
ou econômica, e não só arrecadar.

Essa extrafi scalidade dos tribu-
tos verdes pode ser feita de forma 
direta e indireta por meio da criação 
de tributos cobrados pela emissão 
de poluentes, ou pela utilização de 
tributos já existentes com efeito ar-
recadatório mas que indiretamente 
tenham conseqüências na resolução 
de um problema ambiental.

Quando falamos em meio am-
biente sempre pensamos em áreas 
de preservação ou em áreas ver-
des, mas existem diversos tipos de 
meio ambiente a serem preservados 
e, inclusive, podendo proporcionar 
questões tributárias benéfi cas às 
empresas, às pessoas físicas e ao 
próprio Poder Público.

Nesse sentido, temos o meio 
ambiente artifi cial, onde envolve-
-se por exemplo questões de IPTU 
e ITR, bem como a Lei nº 8.876/94 
que criou o Departamento Nacional 
de Produção Mineral, que trata dos 
direitos de exploração dos recursos 
minerais (Lei n°. 7.990/89) e recolhi-
mento das respectivas contribuições.

Na mesma linha, o meio ambien-
te cultural trás questões de ITBI 
para preservação de patrimônios 
histórico culturais, a lei do audio-
visual, a Lei 8.961/94 que concede 
isenção do imposto de importação 
sobre objetos de artes e recebidos 
em doações por museus mantidos 
pelo Poder Público e outras entida-
des culturais reconhecidas por lei 
como de utilidade pública, o ICMS 
que comporta um importante abati-
mento do valor devido do incenti-
vador que apoiar projetos voltados 

Juntamente com toda a tribu-
tação, temos também a criação de 
políticas públicas executadas pelo 
Poder Público, para intervir na re-
gulação das atividades econômicas, 
muitas delas, inclusive, relaciona-
das à medidas tributárias de incenti-
vo e benefício fi scal.

Neste sentido, é crível salientar 
a importância dos tributos ligados 
às diversas formas de meio am-
biente em relação às propostas de 
Reforma Tributária.

Reconhecendo essa importância, 
recentemente, o grupo de traba-

lho da “reforma tributária ver-
de” levou a debate na Co-
missão Mista Temporária 
da Reforma Tributária” 9 
propostas para uma refor-
ma tributária sustentável.

Sendo assim, diante 
da questão analisada, se 
faz extremamente ne-

cessário que a Reforma 
Tributária também englobe 

todas essas questões de meio am-
biente e das políticas públicas de 
incentivos e benefícios fi scais re-
lacionadas aos chamados tributos 
verdes, uma vez que mesmo ten-
do as propostas atuais da reforma 
o condão de desburocratizar ao 
máximo o cenário tributário exis-
tente no país, não podemos deixar 
de considerar todos esses incenti-
vos e benefícios fi scais tributários 
para a preservação de todas essas 
formas de meio ambiente aqui 
consideradas, tendo em vista a 
extrafiscalidade a que fizemos 
referência, uma vez que são essas 
políticas públicas ambientais e 
o uso de medidas tributárias que 
auxiliam diretamente na preser-
vação ambiental.

à preservação 
do patrimônio 
cultural daquela 
determinada região, 
e o ISS e o IPTU, que permitem às 
pessoas físicas ou jurídicas a utili-
zação de determinada percentagem 
que haja sido utilizada para o estí-
mulo das atividades culturais men-
cionadas na lei, para o abatimento 
do valor que o incentivador deve ao 
Município, a título dos tributos es-
pecifi cados pela lei.

Seguindo, temos também o meio 
ambiente natural, onde existem vá-
rias questões tributárias com be-
nefícios fi scais como o Imposto 
de Renda, IPI, II, IE, IPVA, Cide 
Combustíveis, taxas municipais de 
preservação ambiental como TFA, 
TRSD, TPA, e leis esparsas.

Ainda, como um dos principais 
tributos verdes, temos o ICMS Eco-
lógico, que vem sendo utilizado vi-
sando ao propósito ambiental, por 
alguns Estados, desde 1991.

Foi positivado para o fi m am-
biental pela primeira vez em 1990, 
no art. 132 da Constituição Estadu-
al do Paraná e, posteriormente, foi 
regulado pela Lei Complementar 
n°. 59/91, conhecida como “Lei do 
ICMS Ecológico”.

O estado de São Paulo adotou o 
ICMS Ecológico em 1993. Portan-
to, o objetivo do ICMS Ecológico 
é incentivar o aumento de zonas e 
áreas de conservação ambiental, 
compensando-se ainda os Municí-
pios pela restrição no uso dessas 
áreas constitucional e legalmen-
te protegidas.

recentemente, o grupo de traba-
lho da “reforma tributária ver-

de” levou a debate na Co-
missão Mista Temporária 

cessário que a Reforma 
Tributária também englobe 

à preservação 
do patrimônio 
cultural daquela 
determinada região, 
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Escolas paulistas se destacam na 
implantação do novo ensino médio

temática, Ciências Humanas, Ciên-
cias da Natureza e seis opções inte-
gradas entre elas. Todas as escolas 
vão oferecer, pelo menos, dois apro-
fundamentos integrados. 

Ou seja, todos os estudantes vão 
cursar mais aulas de componentes 
que dialogam com os seus interes-
ses, inclusive com a possibilidade 
de formação técnica e profi ssional, 
via cursos do Novotec (no geral, são 
quatro opções no Novotec Expresso 
e 21 no Novotec Integrado), confor-
me demanda escolar. 

É uma nova forma de estudar, 
que, naturalmente, demanda tempo 
para ambientação e aplicação de to-
dos os envolvidos.  

Os aprofundamentos por área de 
conhecimento são divididos em seis 
unidades curriculares com duração 
semestral. Cada unidade curricular 
tem duração de um semestre. E é 
possível mudar a opção ao fi nal de 
cada período. 

Segundo a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, atualmente, o 
principal desafi o é a formação de pro-
fessores para as aulas dos aprofunda-
mentos curriculares, por ser algo novo 
para toda a rede. 

A Seduc-SP, porém, avalia o pro-
cesso atual de forma positiva para a 
comunidade escolar como um todo. É 
um processo em curso, que vai passar 
por melhorias e ajustes constantes. 

O programa promove o protagonismo estudantil 
e amplia a oferta de conhecimentos específi cos

Desde o início 
deste ano letivo, a pas-
ta tem acompanhado, de 
perto, a implementação da pro-
posta em frentes variadas nas esco-
las e oferecido todo apoio e suporte 
necessário às 91 Diretorias de En-
sino espalhadas pelo Estado. Entre 
outros pontos, um constante diálogo 
com dirigentes, coordenadores e di-
retores tem ajudado para ajustes ne-
cessários, conforme as necessidades 
de cada escola. 

Professores e professores coor-
denadores têm passado por forma-
ções online desde 2021, via Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Profi ssionais da Educação do 
Estado de São Paulo (Efape). Neste 
ano, estão programados 10 encon-
tros - um por mês - até dezembro, 
cada um com duração aproximada 
de 12 horas. Em pauta, temas liga-
dos à compreensão dos aprofun-
damentos e o uso do Material de 
Apoio ao Planejamento e Práticas 
do Aprofundamento para os Pro-
fessores (MAPPA), e demais adap-
tações necessárias. Além das Aulas 
de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(ATPC), ofertadas pela Efape sema-
nalmente por área de conhecimento. 

A capacitação será contínua du-
rante o ano, com a oferta de forma-
ções online no Centro de Mídias São 
Paulo (CMSP), como lives, plantão 

de dúvidas e seminários especiais 
para disseminação de boas práti-
cas, além dos cursos do Currículo 
em Ação, via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (Ava)/Efape. 

A principal novidade fi ca por 
conta da oportunidade de os jovens 
dedicarem mais tempo de estudo em 
uma ou duas áreas do conhecimento 
de maior interesse. No total, são 10 
possibilidades de aprofundamentos: 
Linguagens, Matemática, Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza e 
seis opções integradas entre elas. 

Todas as escolas oferecem, pelo 
menos, dois aprofunda-

mentos integrados. 
Isso signifi ca que 

todos os estudantes 
cursam mais aulas 
em componentes 
que dialogam com 
os seus interesses, 
inclusive com a 
formação técnica 
e profi ssional via 

cursos do Novotec 
(quatro opções no Novotec 

Expresso e 21 no Novotec Integrado). 
De acordo com a Secretaria da 

Educação do Estado, a nova proposta 
promove o protagonismo estudantil e 
faz com que a escola faça mais sen-
tido aos jovens, principalmente para 
apoiar sonhos e objetivos de vida. 

O Ensino Médio de São Paulo é 
também uma forma de fazer com que 
a escola faça ainda mais sentido na 
vida dos jovens para que eles estejam 
mais capacitados para alcançar os pla-
nos debatidos nas aulas de Projeto de 
Vida. O currículo, então, passa a estar 
mais alinhado com as aspirações dos 
jovens. Deste modo, se ampliam as 
possibilidades de mantê-los engaja-
dos na rotina escolar, como acontece 
em outros países 

Todas as possibilidades ofer-
tadas neste ano foram alinhadas 
desde 2019, por meio de escutas, 
seminários e diálogos com a comu-
nidade escolar. O aprofundamento 
curricular amplia as aprendizagens 
e prepara os estudantes para o fu-
turo, seja no ensino superior, no 
mercado de trabalho ou onde os es-
tudantes desejarem.

Segundo a 
Secretaria de 
Educação do 

Estado de São 
Paulo, atualmente, 
o principal desafio 

é a formação 
de professores 

para as aulas dos 
aprofundamentos 
curriculares, por 

ser algo novo para 
toda a rede’

Com novo currículo, o Ensino 
Médio de São Paulo valo-
riza e potencializa aptidões 

dos estudantes, que estejam mais 
alinhadas ao projeto de vida indivi-
dual, para o futuro profi ssional ou 
acadêmico. A implementação tem 
ocorrido de forma gradual. A 1ª sé-
rie iniciou a proposta em 2021, com 
a possibilidade de escolha dos apro-
fundamentos curriculares.  

Neste ano, as aulas ocorrem para 
todos os estudantes da 2ª série (mais 
de 436 mil na rede estadual, atual-
mente). São 10 possibilidades de 
aprofundamentos: Linguagens, Ma-

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

•  O QUE MUDA •

Desde o início 
deste ano letivo, a pas-
ta tem acompanhado, de 
perto, a implementação da pro-

menos, dois aprofunda-
mentos integrados. 

todos os estudantes 

cursos do Novotec 
(quatro opções no Novotec 

A nova proposta pretende, entre outras coisas apoiar sonhos e objetivos de vida do jovem
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A entidade esteve na UGART, no Fórum Band News, no Congresso dos Municípios e na WTM 

Nesta retomada das atividades 
turísticas, o Turismo Paulis-
ta marca presença nos prin-

cipais eventos do setor no Brasil. A 
Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Pau-
lo – APRECESP investe na melhoria 
da divulgação turística das estâncias, 
compartilhando estande com as pre-
feituras associadas, deslocando a 
equipe técnica, participando de deba-
tes, levando materiais de divulgação 
dos melhores destinos paulistas. 

 No evento da Secretaria de Turis-
mo e Viagens do Estado de São Paulo

APRECESP/Turismo paulista marca presença 
nos eventos do turismo nacional

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

- SETUR-SP, 22/03, o presidente da 
APRECESP, prefeito Marquinho Oli-
veira (Morungaba), renovou o termo 
de cooperação com o São Paulo Con-
vention & Visitors Bureau - SPC&-
VB na presença de Toni Sando. Oca-
sião também marcou a homenagem da 
nossa entidade ao secretário estadual 
Vinícius Lummertz e toda a equipe da 
SETUR-SP. Ao fi m, houve a degusta-
ção da Mostra Gastronômica. 

Pelo 2º ano consecutivo, tivemos 
um estande na 37° UGART - União 
Gaúcha dos Operadoras e Represen-
tantes do Turismo, 25 e 26/03, em 
Porto Alegre (RS). Estavam conosco 

as estâncias de São Roque, Guarujá, 
Morungaba, São Sebastião, Caragua-
tatuba, Bertioga, Itanhaém e o Circui-
to das Frutas. 

 Promovido pela APM - Associa-
ção Paulista dos Municípios, de 28 a 
30/03, em Campos dos Jordão. Em 
nosso estande recebemos o então vi-
ce-governador, Rodrigo Garcia, os 
secretários estaduais Vinícius Lum-
mertz, Marco Vinholi (Desenvol-
vimento Regional), Itamar Borges 
(Agricultura), Sérgio Sá Leitão (Cul-
tura e Economia Criativa). Em 29/03, 
o presidente da APRECESP partici-
pou do painel: São Paulo como Po-
tência Mundial do Turismo, com o se-
cretário Vinícius Lummertz. Também 
prestigiaram o nosso estande, as pre-
feituras de Serra Negra, Morungaba, 
São José do Barreiro, Bananal, Monte 
Alegre do Sul, Holambra, Presidente 
Epitácio, Ribeirão Pires, São Roque, 

• UGART/RS  •

• FÓRUM BAND NEWS - 
VISITE SP •

• 64° CONGRESSO ESTADUAL 
DE MUNICÍPIOS •

Brotas, Atibaia, Santo Antônio do Pi-
nhal, São Sebastião, Lindóia, Joanó-
polis, Tupã, Salesópolis, Santa Rota 
do Passa Quatro, Ilhabela, Paraibuna, 
os Circuitos das Águas e das Frutas.

WTM Latin America - De 05 a 
07/04, estivemos no estande da SE-
TUR-SP. Marcia Azeredo, Relações 
Institucionais da APRECESP, foi 
palestrante no painel: Mulheres no 
Turismo Rural, com Andréia Roque 
(Brasil Rural) e Mariana Aldrigui 
(USP Turismo e Fecomércio-SP). 

Congresso Estadual dos Municípios

Homenagem ao Secretário
Vinícius Lummertz

O vereador é o agente político mais
importante no cenário político nacional
Cabe ao Vereador a função de fi scalizar o Executivo

Foi um exercício 
coletivo para 
pensar sobre 

os desafios do 
momento atual’

OVereador, de modo formal, 
é agente político, eleito, nos 
termos da Constituição Fe-

deral, pelo voto direto e secreto, com 
o fi m de exercer a função legislati-
va no âmbito da esfera municipal, 
tendo, assim, por simetria, papel 
equivalente ao dos deputados, qual 
seja, primordialmente elaborar leis 
e fi scalizar a atuação do poder exe-
cutivo, porém em âmbito local, daí 
a sua relevância, por representar 
direta e de modo bastante próximo 
os interesses da população perante 
o poder público. Talvez, no cenário 
político nacional, seja esse o agente 
político mais importante, verdadei-
ro representante do povo.

Mas, diante dessa importante 
função de legislar, tendo em vista 
que cabe ao Congresso Nacional os 
temais mais relevantes de nível na-
cional, o real signifi cado de legislar 
para o exercício da vereança baseia-
-se na elaboração de leis de interes-
ses locais (municipais), bem como 
na regulamentação da legislação fe-
deral e estadual, conforme fi xado no 
artigo 30 e seguintes da Constituição 
Federal, que traz a competência dos 
municípios. Em suma, dentro da sua 
função típica de legislar, estão ao al-
cance dos vereadores a competência 
para criar, extinguir e emendar leis 
de interesse local, ou seja, não tem 
competência para tratar sobre assun-
tos que envolvam mais de um muni-
cípio, bem como temas de interesse 
estadual ou mesmo nacional.

Cabe, então, por exemplo, aos 
Vereadores os seguintes temas:

a) Tributos municipais;

cia exclusiva com efeitos externos, 
como por exemplo a aprovação ou 
rejeição de contas do Executivo) e 
Resolução (visa tratar de matérias de 
competência interna da Câmara, tais 
como cassação de vereador e desti-
tuição de Mesa Diretora).

Para além da função típica de le-
gislar, cabe ainda ao Vereador, como 
primordial, a função de fi scalizar os 
atos do Poder Executivo, o que de-
nominou-se chamar em nível federal 
de sistema de freios e contrapesos, 
que em resumo pode ser defi nido 
como o instituto que visa manter o 
equilíbrio dos poderes e garantir o 
equilíbrio das ações do Poder Exe-
cutivo, preservando-se assim o pre-
ceitos mais elevados insculpidos na 
Constituição Federal no que diz res-
peito à Administração Público, que 
são os princípios constitucionais da 
Legalidade, Impessoalidade, Morali-
dade, Publicidade e Efi ciência, razão 
pela qual cabe ao Vereador a função 
de fi scalizar as contas da prefeitura, 
esta que se dá em participação com 
o Tribunal de Contas, assim como 
controlar diretamente todos os atos 
do Poder Executivo, incluindo as se-
cretarias e autarquias.

Como se vê, o Vereador, diferen-
te do que muita gente pensa, não é 
uma função simples e sem impor-
tância, como muitas autoridades de 
outros níveis tentam desprestigiar, 
tratando-se, em verdade, da função 
talvez de maior relevância dentro 
do cenário político-nacional, por ser 
este a linha de frente da Administra-
ção Pública de modo geral, esta que 
no âmbito da federação brasileira, 

Amilton Augusto
Advogado especialista em Direito Eleito-
ral e Administrativo. Vice-Presidente da 
Comissão de Relacionamento com a ALESP 
da OAB/SP (2019-2021). Membro julgador 
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/
RJ (2019-2021). Membro fundador da 
ABRADEP - Academia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político (2015). Membro fundador 
do Instituto Política Viva. Membro do Con-
selho Consultivo das Escolas SESI e SENAI - 
CIESP/FIESP (2019-2022). Coautor da obra 
coletiva Direito Eleitoral: Temas relevantes 
- org. Luiz Fux e outros (Juruá,2018).  Au-
tor da obra Guia Simplifi cado Eleições 2020 
(CD.G, 2020). Coautor da obra Dicionário 
Simplifi cado de Direito Municipal e Eleito-
ral (Impetus, 2020). Autor da obra “Temas 
Contemporâneos de Direito Eleitoral e Políti-
co (CD.G, 2022).  Palestrante e consultor.   
https://linktr.ee/dr.amilton 

b) Criação de bairros e distritos 
no âmbito do município;

c) Delimitação de perímetro urba-
no, assim como estabelecimento de 
regras de zoneamento urbano e ocu-
pação do solo;

d) Sugestão de nomes de ruas e 
avenidas, bem como dos logradou-
ros públicos;

e) Análise e votação das questões 
orçamentárias do município, bem 
como a elaboração, deliberação e 
votação do plano diretor do Municí-
pio; etc.

Dentro desse cenário, entre as 
normas que estão sob a competên-
cia dos Vereadores estão a Lei Or-
gânica Municipal (equivalente da 
Constituição da República, devendo 
total respeito à essa e à Constituição 
do Estado), a Emenda à Lei Orgâni-
ca Municipal (equivalente da PEC), 
a Lei Complementar (lei que exige 
quórum qualifi cado e tem por obje-
to matérias previstas na Lei Orgâ-
nica Municipal), Lei Ordinária (é a 
lei por excelência, que visa tratar de 
qualquer matéria de interesse local), 
Lei Delegada (lei de competência do 
poder executivo, porém com autori-
zação do Poder Legislativo por meio 
de Resolução), Decreto Legislativo 
(visa tratar de matérias de competên-

que envolve ainda a União, os Esta-
dos e o Distrito Federal, tem a real e 
efetiva gestão da coisa pública lo-
cal, justamente onde se encontra o 
cidadão brasileiro, que é no Municí-
pio, portanto, o Vereador, enquanto 
legislador e fi scal da coisa pública, 
está muito mais próximo das reais 
necessidades do povo, sendo peça 
fundamental na engrenagem que 
move a democracia nacional.
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Semeadoras do Agro em Dubai    divulgando o agronegócio
Organização da virada feminina         enaltece papel da mulher

AComissão Especial Semea-
doras do Agro da Federação 
de Agricultura e Pecuária do 

Estado de São Paulo participou de 
20 a 24 de março  do  Fórum da Vi-
rada Feminina em Dubai, cujo   ob-
jetivo foi o de  promover o encontro 
de mulheres empresárias e empre-
endedoras brasileiras e árabes que 
têm responsabilidade social para 
que discutam sobre suas experiên-
cias, projetos futuros e suas contri-
buições sociais dentro de suas áreas 
de negócio. A coordenadora da Co-
missão e diretora da FAESP, Adria-
na Menezes, abordou  ao longo de 
palestras em Dubai, a importância 
crescente das mulheres na agrope-
cuária paulista.

“Embora a participação femini-
na na liderança das propriedades 
ainda seja relativamente peque-
na – em torno de 13%, conforme 
o IBGE- a Federação nunca fez 
distinção de gênero nas iniciativas 
voltadas ao meio rural. Talvez por 
isso, a presença feminina em cur-
sos de capacitação do SENAR-SP 
seja tão expressiva. No ano passa-
do, foi em torno de 43%”, destaca 
a coordenadora.

Adriana Menezes complementa 
ainda que, nas ocupações formais 
do agronegócio, as mulheres repre-
sentam 30% do total, mas o quadro 
vem mudando gradativamente. “En-
tre 2020 e 2021, enquanto as contra-
tações de homens cresceram 4,96%, 
as de mulheres subiram 6,80%. Ou 

seja, proporcionalmente a contra-
tação de mulheres foi maior e isso 
contribuiu para reduzir a desigual-
dade”, afi rma a coordenadora.

A dirigente também aborda a im-
plementação da Comissão Especial 
Semeadores do Agro, que foi lança-
da em 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher. A Comissão é um ór-
gão colegiado de caráter consultivo, 
vinculado à Presidência da Federa-
ção, com o objetivo de congregar 
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. 
O Fórum é a primeira atividade in-
ternacional da Comissão.

posições de liderança em seus 
países. “O empreendedorismo fe-
minino é fundamental para o de-
senvolvimento econômico de uma 
região porquê a mulher indepen-
dente fi nanceiramente investe na 
educação dos fi lhos e no suporte 
à comunidade, contribuindo para a 
geração de riqueza e melhoria da 
qualidade de vida da população”, 
afi rma Tirso Meirelles.

Durante o evento  as empresá-
rias e empreendedoras brasileiras 
tiveram a  oportunidade de conhe-
cer melhor o ambiente de negócios 
nos Emirados Árabes Unidos, por 
meio do Conselho de Mulheres da 
Câmara de Comércio de Dubai e 
She Trades, e participar do Fó-

rum Global de Negócios LATAM, 
explorando novas sinergias e ex-
pandindo o escopo da cooperação 
econômica entre empresas nas re-
giões do GCC (Conselho de Coo-
peração do Golfo), América Lati-
na e Caribe (ALC).

Os bons resultados do Fórum e 
a presença de embaixatrizes e re-
presentantes de vários países como 
Itália, Síria, Angola, Moçambi-
que, Panamá, Colômbia, Barba-
dos, Emirados Árabes entre outros, 
produziram uma rede de relacio-
namentos comprometida com a 
expansão dos projetos em âmbito 
mundial, semeando paz, sustenta-

bilidade, respeito e prosperidade 
para todos os indivíduos.

A delegação do Fórum contou, 
também, com a participação de Mar-
ta Livia Suplicy (presidente nacional 
da Virada Feminina e do Conselho
Superior Feminino da Fiesp), Julia-
na Farah (vice-presidente), Ângela 
Vida Gandra Martins (secretária na-
cional da Família do Ministério da 
Mulher e dos Direitos Humanos), 
Regina Nunes (primeira-dama da 
cidade de São Paulo), Silvia Mello 
(presidente executiva da Uvesp), 
Chris Morais (presidente da Câmara 
Setorial da Pecuária da Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo), 
Luciana Freire (diretora jurídica da 
FIESP),  Luíza Brunet (empresária e 
modelo), Fabíola Sucasas (promotora 
de Justiça), Ana Beatriz Godoi (em-
presária), Cláudia Castro (fundadora 
do portal Telemedicina),  Débora Lei-
te (diretora administrativa), Rafael Fi-
gueroa (CEO do portal Telemedicina) 
e Marie Suzuki (gestora institucional 
e educacional da Beauty Fair).

Silvia Melo, presidente execu-
tiva da Uvesp destacou, em sua 
palestra, o Papel da Mulher na 
Política. Ressaltou que a entidade  
tem, feito um trabalho direcionado 
à participação das vereadoras em 
suas cidades, dando ênfase às po-
liticas públicas. 

Na condição de empossada 
como uma “Semeadora do Agro”, 
Silvia se comprometeu a incentivar 
as mulheres a assumirem posições 
importantes nos sindicatos rurais de 
suas cidades. Com relação à mulher 
na Câmara, ela tem recomendado 
que participem das comissões per-
manentes que discutam agricultura 
familiar e agronegócio. 

Silvia Melo destacou o trabalho 
da  presidente brasileira da Virada

Feminina, Marta Lívia e da pre-
sidente internacional, Juliana Farah.

“Duas mulheres que fazem a di-
ferença”, afi rmou.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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Fórum Global de 
Negócios LATAM’Mulheres que reescrevem a história em vários países, tendo a elogiada empresária brasileira, Luiza Trajano

Presidente Executiva da Uvesp destaca as mulheres na política no Brasil

Tirso Meirelles, que se destaca na presidência do SebraeSP, Silvia Melo e o 
ministro Augusto Nardes (TCU) criador do projeto “Governança Pública” 

Marta Livia, presidente nacional da Virada Feminina e do Conselho Superior Feminino 
da Fiesp; Cláudia Abbas, Embaixatriz da Síria; Juliana Farah, presidente internacional 
da Virada Feminina e Silvia Melo, presidente executiva da Uvesp

Durante a Expo Dubai, o vice-
-presidente da FAESP e presidente 
do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, re-
alizou palestras sobre o papel da 
mulher empreendedora na cadeia 
produtiva atualmente como pro-
tagonista de negócios e projetos 
sociais, consolidado por inúme-
ras empreendedoras que assumem 

• PARTICIPAÇÃO UVESP •No fi nal do evento, esteve presente 
o ex-presidente da república Michel 
Temer, juntamente com o embaixa-
dor do Brasil nos Emirados Árabes, o 
ministro do TCU Augusto Nardes, o 
embaixador da Síria, Ghassan Abbas, 
e comissário-geral do Brasil na expo 
Dubai, general Elias Martins Filho.
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para os pequenos e médios produto-
res rurais. Gestão Forte, Sustentável 
e Inovadora, histórica e parabéns ao 
Mega Secretário Sr. Itamar Borges, 
pela sua gestão, e com muito apoio 
do vice-governador amigo do agro 
Sr. Rodrigo Garcia”, comenta.

Em sua saída, Itamar Borges co-
mentou como desafi os para o Agro 
do Estado, a conclusão para o comér-
cio de crédito de carbono, a retirada 
da vacina da febre aftosa, a regula-
rização fundiária, os programas de 
crédito, como para a energia renová-
vel, entre outras situações, lembran-
do que o caminho do sucesso para o 
agro passa pelos investimentos em 
tecnologias e inovação, implantação 
do Sistema ILPF e a intensifi cação 
do uso de bioinsumos.

Agronegócio paulista ganhou     novos rumos com Itamar Borges
Em uma passagem de apenas dez meses, deixa um histórico de          mudanças e ações positivas, que impulsionaram o setor no Estado

Itamar Francisco Machado Bor-
ges, nascido no interior de São, na 
cidade de Santa Fé do Sul, forma-

do em direito, com apenas 21 anos foi 
eleito vereador, sendo posteriormen-
te três vezes prefeito de sua cidade e 
agraciado duas vezes com o título de 
prefeito empreendedor pelo Sebrae. 

Em 2010 foi eleito deputado es-
tadual em São Paulo e reeleito em 
2014. Foi líder do PMDB na As-
sembleia Legislativa, licenciou-se 
do cargo de deputado para assu-
mir como secretário da Agricultu-
ra de São Paulo, em 1º de junho de 
2021, com a missão de fortalecer o 
agro paulista, missão que realizou 
com maestria, até sua saída em 26 
de março último, quando anunciou 
sua saída para concorrer às eleições 
como deputado estadual, deixando 
números positivos no Agro Paulista, 
que cresceu 26% em 2021, passando 
a responde a 20% do PIB Estadual, 
sendo o Estado de São Paulo dentro 
da Federação, o com maior diversifi -
cação de culturas agrícolas e com va-
lor bruto da produção agropecuária, 
na projeção de 2022, corresponde a 
156,9 bilhões, valor que fi ca atrás 
apenas do Estado de Mato Grosso.

Como Secretário diversos Progra-
mas da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo (SAA) 
ganharam corpo, como  o Cozinha-
limento, em que 305 municípios 
foram contemplados com cozinhas 
industriais; o Rotas Rurais, em que 
mais de 2 milhões de Paulistas foram 
inseridos no mapa com o CEP Digi-
tal Rural; o novo Melhor Caminho, 
onde 5 mil km de estradas rurais es-

tão sendo recuperadas; o AgroSP+-
Seguro - Segurança no Campo com 
centenas de pick-ups equipadas fo-
ram entregues aos municípios para 
a proteção das famílias e da produ-
ção em todas as regiões rurais do 
Estado; também entre 2021 e 2022, 
mais de R$ 400 milhões em crédito 
emergencial, crédito e seguro 
rural foram disponibili-
zados aos pequenos e 
médios produtores 

rurais por meio do FEAP; e ainda foi 
realizada a formalização dos produ-
tos artesanais de origem animal (lei 
nº 17.453, de 18 de novembro de 
2021), benefi ciando 15 mil produto-
res e atingindo 1 milhão de famílias.

Foi realizada a criação/reativação 
das 29 Câmaras Setoriais pela SAA 

para o diálogo com toda a cadeia 
produtiva; já o PAA-Ces-

ta Verde garantiu a 
venda de 3 mil pro-

dutores, atenden-
do com alimento 
de qualidade 700 
mil famílias em 
um total de 6.800 
toneladas de ali-
mentos doados; 

com os Arranjos 
Produtivos Locais 

- APLs do Agro, onde 
foi possível a união e profi s-

sionalização de pequenos produtores 
agrícolas e agroindustriais. Foram 
formados Corredores Sanitários para 
que o rebanho paulista fi que livre da 
Aftosa e os pecuaristas tenham seu 
produto valorizado, atingindo novos 
mercados. Com o Ranking Município 
Agro (ciclo 2020-2021) houve recor-
de de participações com premiação em 
mais de R$ 4 milhões para que os mu-
nicípios possam estimular a produção 
local; para atender uma reivindicação 
do setor que por anos esperou por for-

malização, foi estabelecida a Política 
Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica; ainda foi realizada a aber-
tura das Casas de Agricultura, com 
reformas, aparelhamento e compar-
tilhamento, para melhor atender aos 
produtores rurais. por anos esperou 
por formalização, foi estabelecida 
a Política Estadual de Agroecolo-
gia e Produção Orgânica; ainda foi 
realizada a abertura das Casas de 
Agricultura, com reformas, apare-
lhamento e compartilhamento, para 
melhor atender aos produtores rurais.

R$52 milhões 
foram investidos 
nos institutos de 
pesquisa ligados 

à Secretaria de 
Agricultura e o 
aporte de mais 

R$50 milhões este 
ano, onde a cada 

R$1 investidos 
retornaram 
R$16,23 em 

negócios e novas 
tecnologias’

R$52 milhões foram investidos nos 
institutos de pesquisa ligados à Secre-
taria de Agricultura e o aporte de mais 
R$50 milhões este ano, onde a cada 
R$1 investidos retornaram R$16,23 
em negócios e novas tecnologias.

Foram fi rmadas parcerias para o 
fomento do Agro no Estado em cacau, 
genética, milho e ovinocultura; e assi-
nadas resoluções que modernizaram a 
legislação para fortalecer diversos se-
tores, como heveicultura, café, equí-
deos, citros e trânsito animal, além do 
fortalecimento da estrutura da Secre-
taria, com 150 veículos e vans para 
a CATI e Defesa Agropecuária, com 
1500 equipamentos e notebooks para 
os órgãos e a reforma dos prédios que 
os abrigam; além de máquinas, equi-
pamentos e implementos para fortale-
cer o Agro dos municípios pelo portal  
“Nova Frota SP Não Para”.

Trouxe para o agronegócio pau-
lista a resolução que simplifi ca o mo-
nitoramento, a criação de grupo de 
trabalho para seguro rural e a criação 
de grupo de trabalho para monitora-
mento e prevenção de perdas; além 
de ter sido atendida a uma demanda 
represada desde 2014, do CAR (Ca-
dastro Ambiental Rural) onde 100%, 
ou seja, 398.449 CARs foram pro-
cessados, fazendo com que o Estado 
seja responsável por 69% dos cadas-
tros processados no Brasil.

“O ex-secretário Itamar Borges foi 
um divisor de águas do trabalho da 
Secretária de Agricultura de Abaste-
cimento do Estado de São Paulo. Em 
tão pouco tempo realizou iniciativas 
que trouxeram uma revolução para o 
agro paulista. Estou em meu segundo 
mandato como prefeito, e nunca vi 

tantas ações positivas. É voz corrente 
entre todos os prefeitos da alta pau-
lista o sentido de gratidão pelo dina-
mismo de Itamar Borges, que trouxe 
além de veículos, tecnologia, melhor 
caminho, segurança, trazendo maior e 
melhor qualidade de vida ao homem 
do campo e para produção agrícola 
paulista”, comenta Manoel Rosa, pre-
feito do município de Bastos. 

O então Secretário, ainda nomeou 
208 servidores para reforçar o aten-
dimento ao produtor e mais 160 co-
laboradores temporários para auxílio 
à realização do CAR, assinou a Re-
solução que cria o grupo de traba-
lho para elaboração de proposta do 
FEAP para seguro de Perdas do Pes-
cado; fez a entrega do Mapeamento 
do programa Rotas Rurais para 31 
municípios e lançou o aplicativo 
programa Rotas Rurais plataforma 
de acesso remoto, que disponibiliza 
endereços codifi cados, mapas lo-
gísticos, roteadores interativos que 
permite localização da propriedade 
rural e suas rotas de acesso. 

Antes de sua saída, assinou convê-
nios para máquinas agrícolas e imple-
mentos aos municípios entres tratores, 
máquinas pesadas, motoniveladoras, 
retroescavadeiras, caminhão pipa e 
basculante, entre outros; anunciou 
de contratação 160 técnicos para for-
talecimento das análises do CAR e 
assinou a Resolução conjunta entre 
Secretaria de Agricultura e a Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
sobre a padronização das análises das 
águas em Projetos de Aquicultura, o 
que permite ainda mais desenvolvi-
mento à produção de tilápia e fez a 
entrega de 50 Viaturas do programa 
Segurança no Campo e fi rmou convê-
nio com a CDHU para reforma pré-
dios da Secretaria de Agricultura. Itamar Borges

Chris Morais
Presidente da Câmara Setorial da Pecuária 
da Secretaria da Agricultura do Estado 
de São Paulo e Membro do Conselho 
do AGRO na ACSP

Manoel Ironides Rosa
Prefeito de Bastos
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Christiane Morais (Chris Morais), 
Presidente da Câmara Setorial da Pe-
cuária na Secretaria da Agricultura 
do Estado e Coordenadora do Agro, 
na CACB (Confederação das Asso-
ciações Comerciais do Brasil), co-
menta: “Mega fantástico, participar 
dessa jornada transformadora, que 
entrou para a história, pela entrega 
de projetos, e entregas reais, na Se-
cretaria da Agricultura do Estado de 
São Paulo. A gestão do Sr. Secretá-
rio da Agricultura Itamar Borges, 
foram 10 meses, com gestão forte, 
sustentável e inovadora, entregas 
de resultados, gestão, para o produ-
tor rural, e todo o elo da cadeia da 
produção do agronegócio, ser cada 
vez mais empreendedor, e ser a gran-
de mola propulsora na economia no 
Estado de São Paulo. O Agro repre-
senta 24% do PIB brasileiro. Mas a 
gestão sempre com o olhar especial 

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



Para Alves, é importante estarem 
engajados e dispostos a conhecer os 
temas mais e melhor, de forma a po-
der incorporá-los de forma correta e 
adaptada à sua natureza. 

“Não há “receita de bolo”, algo 
como simplesmente fazer uso de 
modelos vistos e consagrados em 
outras cidades, e aplicá-los sem as 
devidas traduções e adaptações. O 
papel técnico é fundamental, pois 
serão os agentes (públicos e da ini-
ciativa privada) os grandes facilita-
dores nesse processo de desenvolvi-
mento”, completa.

Cidades inteligentes: mapeamento busca 
ampliar o debate entre iniciativa pública e privada
O Crea-SP está à frente da ação que visa, entre outras coisas, buscar iniciativas 
sustentáveis para o futuro dos municípios

Foi um exercício 
coletivo para 
pensar sobre 

os desafios do 
momento atual’

Como signatário da Agenda 
2030 da ONU, o Crea-SP está 
mapeando a realidade das ci-

dades paulistas para estimular o de-
senvolvimento urbano sustentável. 
E, dentre os projetos desenvolvidos 
pelo Conselho, que contribuem neste 
levantamento de dados para apoiar os 
municípios, está o “Colégio de Inspe-
tores”, que foi realizado entre setem-
bro de 2021 e fevereiro de 2022. 

Trata-se de um encontro de ca-
pacitação e aprimoramento dos ins-
petores, profi ssionais voluntários 
que colaboram com o processo de 
fi scalização do Crea-SP nas regi-
ões. Com isso, houve edições com 
o tema de “cidades inteligentes” em 
Piracicaba, Taubaté, Mogi Guaçu, 
Catanduva, Campinas, Santo André, 
Ribeirão Preto, Avaré e Araçatuba, 
reunindo mais de mil profi ssionais 
da área tecnológica de todo o Estado. 

A iniciativa foi o ‘sandbox’ do 
Conselho, onde cada participante 
pôde utilizar o espaço para experi-
mentação de recursos de cidades in-
teligentes, mobilidades e tecnologias 
relacionadas ao assunto, capacitando 
e envolvendo os participantes a este 
debate. Além disso, a oportunidade 
gerou uma intensa troca entre os pro-
fi ssionais da área tecnológica e lide-
ranças municipais, tanto do legislati-
vo quanto do executivo.

“Foi um exercício coletivo para 
pensar sobre os desafi os do mo-
mento atual e qual futuro queremos 
para as cidades. Uma construção 
que passa por um diálogo mais qua-
lifi cado entre as partes interessadas, 
uma vez que o estado de São Paulo 

tendo como principal aliado o desen-
volvimento dos serviços que são ofe-
recidos à sociedade. 

Pode-se citar como exemplo, a 
otimização de tráfego de vias, com 
o envio de dados em tempo real aos 
motoristas, o que resulta em menos 
trânsito nas cidades e em mais quali-
dade de vida. Outras iniciativas que 
benefi ciam à população são os esta-
cionamentos automatizados, acessí-
veis por aplicativos, que mapeiam as 
vagas disponíveis no espaço, e, ain-
da, o monitoramento de incêndios 
e a simulação em realidade virtual 
para facilitar o combate ao fogo. 

“Tais soluções devem ser pensa-
das e aplicadas conforme a necessi-
dade dos municípios, a partir de um 
intenso intercâmbio de ideias entre a 
sociedade, poder público e profi ssio-
nais da área tecnológica daquela ci-
dade. Uma vez que cada uma destas 
pessoas tem condições de colaborar 
com informações específi cas para 
ajudar no desenvolvimento almejado 
pelas cidades inteligentes”, acres-
centa o presidente do Crea-SP.

O mapeamento foi apresentado no 
Simpósio Nacional de Cidades Inteli-
gentes no fi nal de março e será dispo-
nibilizado às gestões municipais para 
contribuir com o processo de desen-

O diretor de novos negócios da iCities 
Solutions, Túlio Biasoli Alves, afi rma 
que ações como este mapeamento ampliam 
a discussão sobre o assunto

Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br
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é referência nacional quando se tra-
ta de tecnologia e inovação e, desta 
forma, precisa estar à frente desse 
movimento”, afi rma o presidente da 
autarquia, Eng. Vinicius Marchese.

Segundo o diretor de novos negó-
cios da iCities Solutions, Túlio Bia-
soli Alves, a atuação das entidades 
de classe, de uma forma geral, tende 
a contribuir para a ampla divulgação 
do tema de forma organizada e clara. 
“As ações do Crea-SP, capacitando 
seus inspetores através das ofi cinas 
sobre as Smart Cities e produzindo 
um diagnóstico de todo o Estado, 
fortalecem muito a dinâmica e estão 
consonantes com os objetivos da Car-
ta Brasileira de Cidades Inteligentes”. 

O modelo de cidades inteligentes 
busca melhorar a relação entre pes-
soas e espaços urbanos por meio de 
iniciativas sustentáveis, resilientes e 
que sejam concentradas no cidadão, 

volvimento do Estado. Ao todo, fo-
ram 160 propostas para melhorar três 
indicadores: iluminação, segurança e 
saneamento básico.

Um dos grandes desafi os não 
só dos municípios paulistas, mas 
do mundo todo, é absorver o cres-
cimento populacional atrelado às 
iniciativas socioambientais, para o 
desenvolvimento de cidades mais 
inteligentes e sustentáveis. 

“Pensando nisso, observamos que 
todos os problemas enfrentados 

pelas cidades, de certa forma, 
estão relacionados à área 

tecnológica. A respon-
sabilidade é imen-
sa, pois as soluções 
devem ser apre-
sentadas por pro-
fi ssionais das Enge-
nharias, Agronomia 
e Geociências, em 

conjunto com poder 
público, setor privado e 

instituições de ensino. São 
os especialistas dessas profi ssões 

que possuem o devido conhecimento 
para promover o debate técnico, que 
guiará a sociedade brasileira em di-
reção às cidades mais humanizadas”, 
reforça Marchese. 

O presidente 
do Crea-SP, 
Engenheiro 
Vinicius 
Marchese, fala 
da importância 
de se debater as 
Cidades Inteligentes 
entre poderes públicos 
e privados

Chieko Aoki

pelas cidades, de certa forma, 
estão relacionados à área 

tecnológica. A respon-
sabilidade é imen-

e Geociências, em 
conjunto com poder 

público, setor privado e 
instituições de ensino. São 

os especialistas dessas profi ssões 

Cidades Inteligentes 
entre poderes públicos 

•  DESAFIOS •

A
D

O
B

E 
S

TO
C

K

PÁG 17PÁG 16

• INOVAÇÃO • • TURISMO •

•  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  • 

ABRIL DE 2022 ABRIL DE 2022

CP Hotéis é o caminho seguro para 
empreendimentos de hospedagens independentes
Uma empresa de Chieko Aoki para o crescimento do setor

Acriação da CP Hotéis acon-
teceu para oportunizar aos 
hotéis independentes, qua-

se sempre gerenciados por grupos 
familiares, terem nas páginas das 
OTIs o mesmo destaque das gran-
des redes ofertadas.

Formado por uma equipe de gran-
de expertise na área, sob o comando 
de Chieko Aoki, uma das hoteleiras 
de maior destaque no cenário na-
cional e internacional, a consultoria 
vai desde a curadoria das fotos de 
apresentação do hotel ao Revenue 
management system (RMS) com 
uma análise histórica das reservas 
para previsão de procura, tanto 
nos empreendimentos voltados a 
área corporativa como a lazer, com 
estudo de tarifário e traba-
lhando tarifas dinâmi-
cas, que são monitora-
das diariamente.

guns que se enquadram na cate-
goria de “hotel boutique”. 

“Tanto as grandes redes como 
os hotéis independentes, todos es-
tão no grande universo do turismo, 
e não há sucesso real se a cadeia 
por inteiro não tiver sucesso”, diz 
Chieko Aoki, com sua visão sem-
pre modernista e humanitária, que 
demonstra na gestão de seus ne-
gócios, seja voltado para os hotéis 
estrelados como para os hotéis in-
dependentes, que buscam nesse 
momento de retorno do turismo, 
um caminho mais seguro para su-
primir os momentos difíceis que a 
pandemia do Covid-19 trouxe por 
quase dois anos. 

estudo de tarifário e traba-
lhando tarifas dinâmi-
cas, que são monitora-

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

     Tanto 
as grandes 
redes como 
os hotéis 
independentes, 
todos estão no 
grande universo 
do turismo, e não 
há sucesso real se 
a cadeia por inteiro 
não tiver sucesso’

A CP Hotéis 
é um motor de 
reserva, que tem 
como objetivo au-

mentar a receita de 
hotéis independen-

tes, auxiliando-os a ter 
melhor estratégia de vendas, além da 
apresentação dos empreendimentos 
as principais operadoras corporati-
vas, colocando-os nas prateleiras de 
ofertas para eventos diversos. 

Hoje trabalhando apenas no 
território nacional, a carteira de 
empresa conta com 32 clientes, 
com hotéis com média de cin-
quenta apartamentos, além de al-
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Polos de desenvolvimento     paulistas mostrados em Mônaco
Participações em Dubai e Mônaco        reafi rmam lema da Uvesp

Há 45 anos, desde sua fun-
dação, a Uvesp vem lutan-
do pelo fortalecimento do 

município, a partir do processo de 
transformar as Câmaras Municipais 
em Poder Legislativo e estuário da 
vontade popular.

Essa luta tem sido uma constan-
te, principalmente no trabalho de 
mostrar a prefeitos e vereadores a 
importância de se unirem para o de-
senvolvimento das cidades.

Essa luta da entidade tem sido 
reconhecida por organizações de 
eventos internacionais na área de 
investimentos, que acreditam no 
potencial por ela constituído de di-
vulgar estrategicamente as áreas de 
desenvolvimento paulistas. 

Nesse aspecto, a parceria per-
manente da Uvesp com o Desen-
volve SP (agência de fomento) e o 
InvestSP, tem sido importante para 
a divulgação do nosso potencial só-
cio-econômico.

 A presidente executiva da 
Uvesp, Silvia Melo, após partici-
par em Dubai da Virada Femini-
na Internacional, onde destacou o 
papel da mulher na política, sem 
contudo deixar de lado a divulga-
ção do Estado de São Paulo, rece-
beu convite especial para partici-
par da caravana do WOCA 2022 
(World Company Award).

 Ao lado do ex-ministro Torquato 
Jardim, atual vice-presidente execu-
tivo da Invest, a presidente executi-
va da Uvesp, destacou os polos de 
desenvolvimento, reafi rmando que 
o solo paulista está pronto, com a 
disposição de prefeitos e vereado-
res, para discutir acordos bi-laterais.

Uma associação que 
tem o próposito de es-
timular os acordos – a 
“Associação Mônaco 
Brasil”, recebeu ofí-
cios das prefeituras 
e São Carlos, Cam-
pinas, São Bernardo do 
Campo, Jundiaí e Barretos, 
que aprimoraram, através de 
legislações específi cas, as oportuni-
dades para receber investimentos.

Essa organização é sediada em 
Mônaco com fi lial no Brasil, pro-
cura ser um ponto de aproximação 
entre interesses brasileiros e eu-
ropeus. Fúlvio Pileggi é o diretor 
geral. Todavia outras instituições 
vinculadas à investimentos inter-
nacionais tomaram conhecimento 
da divulgação do polo feita pela 

Agostinho Turbian e pelo empre-
sário José de Podestá, presidente 
do Conselho do GCSM, já em sua 
5ª edição internacional . A organi-
zação e a agenda preparada  foi de 
Adriana Sales.

Prontos a receber investimentos, 
o Governo do Estado, criou 12 polos 
envolvendo todos os municípios pau-
listas e ampliando as facilidades para 
as decisões e eventuais investidores. 
Todos eles divulgados no Woca.

São eles:
• Agritech, Aeroespacial, Servi-

ços Tecnológicos: Campinas, Pira-
cicaba, Ribeirão Preto;

• Alimentos e Bebidas: Marília, 
Bauru, São Carlos, Barretos, São 
Paulo e Região Metropolitana, Pira-
cicaba, Campinas;

• Automotivo: Sorocaba, Cam-
pinas, Piracicaba, ABC, Alto Tietê, 
São Paulo e Região Metropolitana, 
Vale do Paraíba;

• Biocombustíveis: Barretos, São 
José do Rio Preto, Araçatuba, Presi-
dente Prudente;

• Couro e Calçados: Franca, 
Bauru, Araçatuba;

• Derivados de Petróleo e Petro-
químico: Baixada Santista, Piraci-
caba, Bauru, São Paulo, Alto Tietê, 
Vale do Paraíba;

• Eco Florestal: Vale do Ribeira;
• Metal-metalúrgico, Máquinas 

e Equipamentos: Ribeirão Preto, 
Central, Piracicaba, Sorocaba, São 
Paulo, Alto Tietê, Vale do Paraíba;

• Químico, Borracha e Plásti-
co: Baixada Santista, São Paulo e 
Região Metropolitana, Campinas, 
ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba;

• Saúde e Farma: Ribeirão Preto, 
Campinas, São Paulo e Região Me-
tropolitana, Alto Tietê;

• Têxtil, Vestuário e Acessórios: 
São Carlos, Itapetininga, Sorocaba, 
São Paulo e Região Metropolitana, 
Vale do Paraíba;

• Papel, Celulose e Refl oresta-
mento: Araçatuba, Baixada San-
tista, Barretos, Bauru, Campinas, 
Franca, Itapeva, Marília, Presiden-
te Prudente, Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, Sorocaba e Vale 
do Paraíba.

A presidente executiva contou 
com o apoio na entrega dos ofícios 
do vice-presidente executivo do 
Invest, ex-ministro Torquato Jar-
dim e do presidente do Conselho,  
José de Podestá.

Agostinho Turbian destacou a 
importância desse encontro, afi r-
mando que Economia e Ecologia 
não se contradizem, mas condicio-
nam-se reciprocamente. “A pre-
sença da Uvesp, nossa convidada 
especial, representada pela Silvia, 
ajuda a mostrar o interesse maior do 
GCSM que é destacar  as oportuni-
dades do nosso país. “Nosso grupo 
de relacionamento quer que todos 
olhem para o Brasil vislumbrando 
as inúmeras oportunidades futuras”, 
disse Turbian.

A presidente executiva da Uvesp 
diz ter ouvido reclamações sobre  a 

burocracia tributá-
ria no Brasil, mas 
afi ançou que as 
autoridades mu-
nicipais estão  
cada vez aprimo-
rando suas legis-
lações, fazendo a 
sua parte,  para es-
ses importantes acor-
dos bilaterais.

“Sinto cada vez mais que 
precisamos de uma reforma poli-
tica, reforma tributária, além de 
agilidade nos processos adminis-
trativos, transparência e efetivi-
dade nas gestões. Os contatos nos 

do o Brasil pós-pandemia, enquanto 
o ex-presidente Michel Temer fez 
sua explanação virtualmente.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

jornalista e presidente executiva da 
Uvesp, Silvia Melo.

André Montgny, Cônsul Ho-
norário em Mônaco, Gian Luca 
Braggiotti , presidente de Mô-
nacoAsset Management, Michel 
Bouquier, presidente do Mônaco 
Private Label e Oliver Wender, 
Ceo da Fundação Principe Albert 
II de Monaco, entre outros foram 
registrados no importante Forum, 
comandado pela Global Council 
of Sales marketing com apoio di-
reto da Global council of sustaina-
bility and marketing, comandadas 
internacionalmente pelo professor 

Emiradores Árabes e na 
Europa me trazem cada vez mais 
essa certeza”, afi rmou a presidente 
executiva da Uvesp.

O ex-governador Geraldo Alck-
min participou do evento analisan-

pinas, São Bernardo do 
Campo, Jundiaí e Barretos, 
que aprimoraram, através de 
legislações específi cas, as oportuni-

Prontos a 
receber 

investimentos, 
o Governo do 

Estado, criou 12 
polos envolvendo 

todos os municípios 
paulistas e 

ampliando as 
facilidades para as 

decisões e eventuais 
investidores. Todos 

eles divulgados 
no Woca.’

A presença da 
Uvesp, nossa 

convidada especial, 
representada pela 

Silvia, ajuda a 
mostrar o interesse 

maior do GCSM que é 
destacar  

as oportunidades 
do nosso país. 

Nosso grupo de 
relacionamento quer 

que todos olhem para 
o Brasil vislumbrando 

as inúmeras 
oportunidades futuras’

burocracia tributá-

ses importantes acor-

“Sinto cada vez mais que Emiradores Árabes e na 

• DELEGAÇÃO DE MÔNACO •

• OS POLOS  •

• BUROCRACIA  •

Torquato Jardim, vice-presidente executivo do INVESTSP

José De Podestá, Silvia Melo e Fulvio Pileggi 
na entrega dos documentos de municípios

Silvia Melo com o Consul Geral 
do Principado de Mônaco

Arnoldo Wald Filho

Almoço de parte da delegação que participou do WOCA (a partir da esquerda): Vania e João Benites, Carla e Ricardo Sayeg, 
Adriana Salles, Tirso Meirelles e Juliana Farah, Rosy Verdi e Claudio Pelizari, com Silvia MeloEmpresários europeus e brasileiros  aprofundando em oportunidades de investimentos
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Acriação de autoridade na-
cional de proteção de da-
dos, ligada à presidência 

da República, foi sancionada por 
meio da Lei 13.853/2019 - Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). Instituiu o órgão de prote-
ção do sigilo de informações sobre 
os cidadãos consumidores, também 
apresenta normas gerais, de inte-
resse nacional, a serem observadas 
pela União, pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios.  

O objetivo foi resguardar os direi-
tos fundamentais de liberdade, pri-
vacidade e o livre desenvolvimento 

da pessoa natural, preservando o 
fundamento da inviolabilidade da 
intimidade, honra, imagem, e outros 
direitos. Nos descumprimentos das 
normas, a lei prevê multa de até 
2% do faturamento líquido anual 
para cada incidente da organiza-
ção, problemas judiciais e sanção 
de suspensão das atividades por 
tratamento indevido das informa-
ções, além da vulnerabilidade au-
mentar as chances de ataques de 
hackers e cibercrimes como se-
questro de dados.

Alguns dados são classifi cados 
com acesso restrito como proble-
mas de saúde, salário, contas a pa-
gar e e-mail , mas estão espalhadas 
em órgãos públicos, postos de saú-
de, bancos, lojas, escritórios, apli-
cativos de celular, redes sociais, e 
nas empresas empregadoras. Meses 
depois do início da sua vigência, 
ainda é descumprida por cerca de 
70% das empresas, de todos os por-
tes, e mais de 80% dos órgãos pú-
blicos, em especial os municipais.

O desafi o das prefeituras, asso-
ciações de municípios, consórcios 
e demais ambientes ligados a ad-
ministrações municipais, está no 
armazenamento de dados impor-
tantes que são de interesse público, 
mas também dados que devem ser 
protegidos e não disponibilizados. 
Convém destacar: o ambiente onde 
ocorrerá o tratamento dos dados 

pela internet, por total desconheci-
mento do que realmente necessita 
fazer, acabam comprando formulá-
rios e templates na internet, acredi-
tando que estejam negociando com 
empresas idôneas, tendo a falsa sen-
sação de adequação à LGPD. De-
veriam evitar gastos com material 
raso, e investir o dinheiro em uma 
consultoria especializada mais efe-
tiva e assertiva.

A Ferreira Netto Advogados pos-
sui atuação há 30 anos nas diversas 
áreas e setores da Administração 
Pública, defendendo os interesses 
da municipalidade, e demais entes 
públicos. Agende uma consulta on-
line ou presencial.

pessoais, a fi nalidade, o consenti-
mento e o armazenamento.

De acordo com a LGPD, para 
cada informação coletada haverá a 
necessidade de justifi cativas para o 
armazenamento, em conformidade 
com os incisos presentes nos artigos 
7, 11 e 14. Devem os entes munici-
pais: ajustar todos os contratos com 
fornecedores, clientes e colaborado-
res, discriminando quais são as res-
ponsabilidades de cada um, segundo 
o que preceitua a Lei; elaborar todas 
as políticas e implementá-las para 
que haja efi cácia prática, dentre as 
principais estão: Política de Seguran-
ça da Informação, Privacidade e Pro-
teção de Dados, Cookies, Antivírus, 
Firewall, Senhas, Backup, Criptogra-
fi a, Logs, Mesa Limpa e Acesso às 
Instalações Físicas da Empresa.

Para quem convive com a admi-
nistração pública nas esferas muni-
cipais, localizadas nos pontos mais 
ermos do interior do Brasil, sabe-
rá bem informar sobre o número 
de procedimentos e processos que 
ocorrem sem a utilização de tecnolo-
gia e que abarrotam armários, mesas 
e prateleiras com os mais variados 
documentos físicos e entranhados 
de dados pessoais, além dos dados 
sensíveis, como o caso dos arquivos 
e mais arquivos gerados pelas secre-
tarias de saúde e assistência social. 

Gestores e empresas estão caindo 
em algumas armadilhas propagadas 

Importante legislação que resguarda dados e histórico da pessoa

Diogo Ferreira B. Medeiros
Advogado Head em Direito Desportivo, 
do Entretenimento e Direito Digital 
da Ferreira Netto Advogados

Municípios: sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD

 Meses depois 
do início da sua 

vigência, ainda é 
descumprida por 

cerca de 70% 
das empresas, de 
todos os portes, e 
mais de 80% dos 
órgãos públicos, 

em especial 
os municipais’

Pelo segundo ano consecutivo, EMAE entra para o ranking 
das empresas com maior crescimento do Financial Times
O ranking contempla as 500 empresas que mais cresceram em receita, entre 2017 e 2020

AEmpresa Metropolitana de 
Águas e Energia – EMAE 
entrou, pelo segundo ano 

consecutivo, para o ranking do jor-
nal britâncio Financial Times, que 
classifi cou as empresas com maior 
crescimento em receita das Améri-
cas, entre os anos 2017 e 2020. 

Cerca de 20 empresas brasileiras 
e outras de mais 19 países entraram 

para o ranking. Junto com nomes 
importantes, como Netfl ix e Ama-
zon, a EMAE se consolida como 
uma empresa de crescimento con-
sistente e transparente.

A lista do Financial Times foi 
compilada pela Statista, uma em-
presa de pesquisa, e classifi ca os 
participantes de todas as Américas 
por sua taxa de crescimento anual 

composta (CAGR) em receita. 
O ranking não refl ete, necessa-

riamente, o tamanho das economias 
dos países, mas sim sua capacidade 
de inovar e a disposição de suas em-
presas em serem francas com infor-
mações fi nanceiras. Cerca de 90% 
das empresas da lista são dos EUA e 
Canadá, contra 5% do Brasil.

O Diretor-Presidente da EMAE, 
Marcio Rea, comenta que entrar 
para a lista do Financial Times pelo 
segundo ano consecutivo é motivo 
de comemoração. “Ser reconhecida 
como uma Empresa transparente e 
que vêm crescendo de forma consis-
tente, só mostra que o nosso trabalho 
diário e a gestão estratégica da Em-
presa estão no caminho certo”. 

A EMAE – Empresa Metropolita-
na de Águas e Energia é uma empresa 
de capital aberto, cujo controle perten-
ce ao Estado de S. Paulo. É detentora 

•  SOBRE A EMAE •

e operadora de um sistema hidráulico 
e gerador de energia elétrica, locali-
zado na Região Metropolitana de São 
Paulo, Baixada Santista e Médio Tie-
tê, com capacidade total instalada de 
935 MW. A empresa possui, também, 
uma usina termoelétrica na Capital, 
atualmente arrendada a Petrobras.

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br

Márcio Rea, presidente da EMAE, 
premiada e elogiada
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VINHEDO

do Estado foi assinado, totaliza 
mais de R$ 1,1 milhão para a 
compra dos equipamentos.

Máquinas agrícolas
Cidade recebe equipamento e 
disponibiliza para produtores rurais

APrefeitura de Vinhedo 
vai receber da Secre-
taria de Agricultura e 

Abastecimento do Governo do 
Estado duas máquinas agrícolas 
que serão disponibilizadas para 
trabalhos em campo dos produ-
tores rurais da cidade. O con-
vênio foi fi rmado com Governo 

Durante o passeio foi destacado também o processo de hidroponia, um 
sistema de cultivo das plantas caracterizadas por não precisar de terra e 
todas as raízes fi carem dentro da água, ainda nesse processo é possível 

ver um aumento de produção e da qualidade dos produtos. É de grande impor-
tância os alunos terem conhecimento em todas as áreas e com esse passeio a 
maior lição foi o aprendizado adquirido por cada um, a respeito do cultivo das 
hortaliças hidropônicas e terrestres, do reaproveitamento da água utilizando o 
tanque dos peixes e o estudo da fotossíntese dos vegetais. 

BURITAMA

Hidroponia 
Crianças estudam o processo em passeio escolar

Oparque tem como principal objetivo movimentar o lazer e o 
turismo da cidade, grande aposta para incentivo sustentável 
e Mobilidade Urbana, complexo de áreas esportivas, ciclo-

vias, espaços de lazer, pontes, avenidas, e outros dispositivos eco-
lógicos. A inauguração da Pedra Fundamental do Parque Ecológico 
aconteceu dia 25/03.

Parque Ecológico
O maior projeto do Município de Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS

Instituída com a fi nalidade de 
agraciar personalidades que con-
tribuem para o desenvolvimento 

da educação, a medalha da Ordem 
do Mérito do núcleo MMCD “Ca-
etano de Campos” foi entregue a 
vários homenageados, pelo secretá-
rio Estadual da Educação, Rossieli 
Soares, em cerimônia na sede da 
SEDUC-SP. Entre os condecorados 
estava o educador e atual prefeito de 
Cordeirópolis Adinan Ortolan.

P
ela primeira vez em décadas, cardumes com dezenas de peixes apa-
receram no Rio Pinheiros. A despoluição do rio, vem sendo feita 
nos últimos três anos pelo governo do estado. As obras de trata-

mento de esgoto, limpeza, desassoreamento e saneamento do afl uente 
continuam e o avanço já pode ser visto em 85% nos pontos de medição: 
a oxigenação na água voltou em vários pontos do Rio Pinheiros.

A vida volta nas águas do rio

Ordem do 
Mérito do 
núcleo MMCD 
“Caetano de 
Campos”

CORDEIRÓPOLIS

Impressora 3D 
ajuda a recuperar

Prefeito de Cordeirópolis 
recebe medalha

A
ave idosa, uma seriema de 
28 anos que vive no Zoo-
lógico de Guarulhos, teve 

o bico fraturado e não estava se 
alimentando bem. Com uma im-
pressora 3D foi refeito o pedaço 
fratura e realizado implante. A 
recuperação foi ótima e já vol-
tou a comer normalmente.

GUARULHOS

SÃO PAULO

Rio Pinheiros 

BRASIL 

veio com a obra “Escuta, For-
mosa Márcia”. Essa é a primei-
ra vez que um brasileiro, nessa 
categoria, leva a premiação.

“Oscar europeu 
dos quadrinhos”
Brasileiro conquista 1º lugar

O
quadrinista brasileiro 
Marcello Quintanilha 
conquistou um prêmio 

inédito, de melhor álbum do 
ano na 49ª edição do Festival 
Internacional de Quadrinhos 
de Angoulême, considerado 
o “oscar europeu dos quadri-
nhos” A vitória de Marcello 

A vitória de Marcello 
veio com a obra 

“Escuta, Formosa Márcia”’

Ouro em campeonato 
internacional
Resultado do Paratleta embuense

P
aratleta de Embu das Artes conquistou medalha de ouro no cam-
peonato internacional de karatê Malta Open 2022, na Ilha de Mal-
ta, arquipélago situado na região central do Mediterrâneo, entre 

a Sicília e a costa do Norte da África. O paratleta embuense Jonas 
Amaral de Freitas se consagrou bi-campeão no Torneio Internacional 
de Karatê do mediterrâneo, na categoria de amputados. O Brasil fi cou 
em 5° lugar na classifi cação geral dos continentes com 40 pontos.

EMBU DAS ARTES

Bico de 
seriema

O convênio foi firmado 
com Governo do 

Estado foi assinado, 
totaliza mais de 

R$ 1,1 milhão’
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Após um intervalo de três anos, a Agrishow voltará a ser reali-
zada em Ribeirão Preto, com estandes abertos e com adequa-
ção de banheiros, restaurantes e demais instalações. Em 2019 o 

investimento para organizar a feira foi de R$ 5 milhões, números que 
prometem ser maiores este ano, que terá cerca de 800 expositores.

Núcleo do Trem Turístico
Municípios se reúnem para a criação

Encontro entre prefeitos e representantes dos municípios do Santa Fé 
do Sul, Jales, Urânia, Três Fronteiras, Rubinéia e Aparecida do Tabo-
ado, aprovou a criação de um Núcleo Técnico para conduzir o projeto 

do Trem Turístico na região, que criará o Conselho que formará um núcleo 
da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, visando agili-
zar a implantação do Trem Turístico Rumo À Nascente Rio Paraná, além de 
dar todo respaldo para a aquisição e operação do maquinário.

RUBINEIA

Guia Pet 
Friendly
Bichinhos são 
bem-vindos em 
56 cidades

São Paulo tem o 1º Guia Pet 
Friendly ofi cial do Estado. 
Elaborado pela Secretaria 

de Turismo e Viagens (Setur-SP), 
reúne 154 locais, de 56 cidades, 
entre meios de hospedagem e 
atrativos turísticos, que aceitam 
animais de estimação ou ofere-
cem serviços exclusivos para es-
ses pequenos membros da famí-
lia. O guia foi elaborado a partir 
de respostas cadastradas pelos 
próprios empreendimentos que 
aceitam pets ou têm serviços. 

Agrishow
A maior feira de agronegócio da América Latina

ESTADO DE SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO

PRESIDENTE PRUDENTE

Ecoaventura
Empresários da 
área se capacitam

OSebrae e a Secretaria de 
turismo e viagens do Es-
tado de São Paulo, reali-

zou a qualifi cação das empresas 
que trabalham com a operação 
da atividade de ecoaventura em 
Presidente Prudente, comparti-
lhando conhecimentos das nor-
mas técnicas e os processos de 
certifi cação, além de oferecer um 
programa de capacitação em ges-
tão e empreendedorismo, uma 
consultoria para micro e peque-
nas empresas e auditorias para 
certifi cação em gestão da segu-
rança do turismo de aventura. 

Fórum de Gastronomia 
Artesanal

Ambulatório de Síndrome 
Respiratória encerra atividades

Evento foi promovido pela Associação 
Paulista de Queijos Artesanais

Decisão da Saúde foi tomada após 
redução dos casos de Covid na cidade

Com objetivo de juntar 
quem produz, quem trans-
forma e quem consome, 

destacando o papel imprescin-
dível da tecnologia e da cola-
boração para que os pequenos 
e médio produtores alcancem a 
efi ciência e a qualidade necessá-
rias para atender as demandas do 
mercado, foi realizado o 1° Fó-

OAmbulatório de Síndro-
me Respiratória encerrou 
suas atividades depois de 

ter realizado mais de 43 mil aten-
dimentos. A decisão da Secretaria 
Municipal de Saúde foi tomada 
após a redução dos casos de Co-
vid-19 em Avaré. O encerramento 
das atividades do Ambulatório de 
Síndrome Respiratória, portanto, 
é simbólico, pois sugere que a 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVARÉ

rum da Gastronomia Artesanal, 
aberto ao público e com degus-
tação de produtos. Estiveram 
presentes representando a rota 
Vale do Paraíba e Mantiqueira: 
Azeite Sabiá, Caras de Malte, 
Frescor da Mantiqueira, Truta-
ria Bela Vista, Bananinha Parai-
buna, Quintal dos Cogumelos, e 
Eisland Gelatos da Fazenda.

pandemia pode estar sob controle 
graças ao avanço da vacinação e 
à adoção de medidas sanitárias. 
A título de comparação, a cidade 
chegou a registrar 1659 casos ati-
vos em 31 de janeiro deste ano, 
quando o país viveu o pico da va-
riante Ômicron, e hoje tem ape-
nas 20 casos ativos e 3 pacientes 
com a doença internados na Santa 
Casa de Misericórdia.

Mudanças no 
cronograma 
de vacinação 
contra a Covid
Equipe de saúde 
recebe treinamento

BOTUCATU ITAPIRA

Prontos 
Atendimentos 
noturnos 
Agora são 10

Apopulação conta com 
mais horas para atendi-
mento na atenção pri-

mária à saúde. A Secretaria de 
Saúde disponibilizou a estrutura 
de 10 Unidades de Saúde para o 
atendimento de pacientes no pe-
ríodo noturno. Os postos funcio-
nam de segunda a sexta-feira, das 
18h às 22h, em todas as regiões 
da Cidade.

IEPÊ

Com a redução do número de casos de Covid-19 e as flexibi-
lizações sanitárias, a Autarquia Hospital Municipal de Iepê 
(AHMI), retomou os horários para visitas de pacientes interna-

dos, porém com a exigência de todos os protocolos de higiene contra 
Covid-19. A direção clínica salienta que quando o hospital tiver com 
pacientes internados por Covid-19 ou suspeitos, as visitas estarão sus-
pensas por período indeterminado.

Hospital de Iepê
Visitas a pacientes internados

ACarreta da Mamografi a Mulheres de Peito, que estará dispo-
nível no Hospital Dia, em algumas datas de abril, para as mu-
lheres que já tenham o exame agendado pela Rede Básica de 

Saúde. Haverá ações voltadas para as mulheres, que estejam em défi cit 
com este exame, ou que não o fazem a pelo menos dois anos.

Carreta da Mamografi a
Agiliza exames agendados na Rede Básica de Saúde

INDAIATUBA

Aequipe de vacinação da 
Prefeitura Municipal de 
Itapira participou de trei-

namento que visa capacitar seus 
membros de acordo com as mu-
danças no cronograma de vacina-
ção, que não será dividida em dias e 
horários e sim oferecida diariamen-
te no horário de rotina de todas as 
UBS´s. A mudança ocorreu para fa-
cilitar o acesso da população à vaci-
na, além de poder alcançar o público 
faltoso. Ao todo, são 3.351 pessoas 
em atraso com a 2ª dose, sendo que 
o maior público faltoso são os me-
nores de 18 anos. Já a 3ª dose, são 
14.901 pessoas que ainda não fo-
ram receber o imunizante, em sua 
maioria adultos de 20 a 29 anos.
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Oplanejamento dos temas abordados procurou contemplar o má-
ximo possível do mundo natural, permitindo que a criança ex-
plore a natureza ao redor das escolas, mexa com a terra, com 

as plantas, observe características do solo, até mesmo, observe o céu. 
Com essas vivências pretende-se que elas explorem como as transfor-
mações acontecem, como a natureza vai se modifi cando, e como temos 
um papel fundamental nesse processo. 

“Sempre 
Juntos Day”

Sempre Juntos Day” foi um 
evento realizado pela Pre-
feitura de Jaguariúna em 

parceria com a Ambev.  Bas-
tou apresentar um documento 
com foto e entregar um quilo 
de alimento não perecível para 
receber uma cerveja especial. 
Só maiores de 18 anos puderam 
participar e o limite por pessoa 
foi de quatro garrafas.

TATUÍ JAGUARIÚNA

Selo de 
compromisso 
municipal em 
concessões e PPPs
Tatuí participa

Ação troca doação 
por cerveja

Aparticipação no Programa 
é mais um passo na con-
solidação do compromisso 

assumido pelo município de buscar 
parcerias junto à iniciativa privada 
para atrair investimentos visando a 
geração de emprego e renda, além 
da efetiva melhoria da prestação do 
serviço público. Para a atual gestão 
pública municipal, as PPPs e con-
cessões signifi cam a possibilidade 
de atender a demandas justas e his-
tóricas da comunidade e que, por ra-
zões diversas, especialmente carên-
cia de recursos para investir, ainda 
não foram implementadas.

APrefeitura de Amparo apoiou a Caminhada de Conscientização 
sobre o Autismo, que acontece nas ruas centrais da cidade, para 
conscientização da população sobre o tema. Vídeos nas redes so-

ciais, além de um podcast, completaram a ação. 

APrefeitura de Cajamar isentou aposentados e pensionistas do paga-
mento do IPTU desse ano. A solicitação de isenção pode ser feita 
até o dia 30 de junho e pode ser feito online. Para aqueles que tem 

difi culdade em acessar a internet, o PAT local dá todo suporte.

Conscientização 
sobre o 
Autismo
Prefeitura apoia caminhada para falar sobre o tema

Isenção do IPTU 2022 
Para aposentados e pensionistas

AMPARO

CAJAMAR

Projeto “Pequenos Cientistas”
Secretaria da Educação fomenta 
a curiosidade dos pequenos

NOVO HORIZONTE

Serão mais de R$ 2 milhões a serem utilizados no fi nanciamento comparti-
lhado de projetos dentro da cadeia de produção de cosméticos, com ênfase 
na Química Verde, que visa desenvolver metodologias e processos com o 

menor impacto possível ao meio ambiente. Os projetos têm como objetivo resol-
ver problemas da indústria de cosméticos, utilizando os alunos e laboratórios da 
UNIFESP e com parte da verba fornecida pela EMBRAPII.

Prefeitura otimiza desenvolvimento 
de empresas de cosméticos
UNIFESP é parceira no projeto

DIADEMA

“

HOLAMBRA 

Holambra, um pedaço da Holanda no Brasil
Atrai turistas pelas fl ores, pela gastronomia e pelo acolhimento

Acidade mais holandesa do 
país, fundada em 1948, a 134 
Km da capital paulista, iniciou 

o cultivo de fl ores timidamente em 
1951, com uma única espécie, a palma 
de Santa Rita; mas 1958 e 1965 que a 
cultura se expandiu. Em 1972 criou-se 
o departamento de fl oricultura, dentro 
da cooperativa para a venda de gran-
de variedade de fl ores e plantas orna-
mentais. Anos depois foi implantado 
o ‘Veiling’, sistema de leilão, fazendo 
da cidade a Capital Nacional das Flo-
res e que hoje tem o maior evento de 
exposição de fl ores e plantas ornamen-
tais da América Latina, a Expofl ora, 
que acontece no mês de setembro.

A história da cidade pode ser co-
nhecida no Museu Histórico e Cultural, 
com acervo de duas mil fotos, réplicas 
de casas de pau-a-pique e alvenaria de-
vidamente mobiliadas da época, como 
também, objetos, maquinarias e trato-
res utilizados pelos imigrantes.

Os dois portais da cidade são atra-
ções a parte e são pontos de atendi-
mento ao turista.

São as fl ores um dos maiores atra-
tivos de Holambra, atraindo turistas de 
todos os cantos do país, que buscam 
o Bloemen Park, com cenários como 
plantações de girassóis, trigo e lavanda, 
para ensaios fotográfi cos, que podem 
inclusive serem feitos com os pets.

Conhecer de perto as imensas planta-
ções multicoloridas é um programa para 
toda família, que pode ser feita com a 
acompanhamento de um guia local.

Mas a gastronomia também é um 
ponto forte da cidade, onde a grande 
maioria dos restaurantes servem pra-
tos típicos, como Eisbein, Panneko-
ek, Bitterballen, Opa, Vlaai, além da 
grande variedade de doces, onde to-
dos são agradáveis surpresas para o 
paladar. Os amantes de boas cervejas 
também se deliciam na cidade, com 
sabor exclusivo da cerveja artesanal 
Holamabier e Chopp da Ecobier.

As placas das ruas são no formato 
de fl ores e construções típicas estão 
espalhadas pela cidade, onde as calça-
das bem conservadas, garantem ótima 
acessibilidade. No Parque Van Gogh 
com alamedas largas com excelente 
calçamento, tem réplicas de pinturas do 
artista holandês, pedalinho e tirolesa.

Os enamorados têm lugar espe-
cial na Cidade das Flores, o Deck do 
Amor, onde são afi xados cadeados, 
que é possível gravar o nome do ca-
sal, como prova de amor eterno.

Com 38 metros de altura, o Moi-
nho Povos Unidos é uma atração sur-
preendente, com um mirante, é uma 
cópia fi el dos famosos e tradicionais 
moinhos holandeses, e é considerado 
o maior moinho da América Latina.

A Praça da Cachoeira na região 
central, o pavilhão de exposições onde 
há no entorno um cenário com facha-
das de arquitetura holandesa coloridas, 
um mini moinho, um tamanco gigan-
te, um telefone público de tamanco e 

Foto 1 - (Em cima) Lago 
Vitória; Foto 2 - (Em cima) 
Prefeito de Holambra Fer-
nando Capato; Foto 3 - 
(vertical) Moinho Povos 
Unidos; Foto 4 - Pannekoek, 
prato da gastronomia holan-
desa; Foto 5 - Fachada 
casas holandesas; Foto 6 - 
Plantação de Flores

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

uns painéis com fl ores super coloridos, 
todos instagrameáveis e excelentes para 
fazer selfi es. Outro ponto a ser visitado 
é o Lago Vitória, excelente para relaxar 
e se conectar com natureza do local. 

Quem gosta de bike, a cidade ofe-
rece uma rota ciclística passando por 
diversos pontos turísticos, com várias 
bases de apoio.

“O turismo é muito importante para 
nossa cidade. Somos reconhecidos 
como Capital Nacional das Flores e da 
Cultura holandesa, procuramos em nos-
sos projetos valorizar os temas que nos 
destacam. Buscamos junto aos governos 
recursos para fazer obras de infraestrutu-
ra e capacitações constantes para acolher 
cada vez melhor nossos visitantes, e fa-
zer da cidade um ponto de atração para 
novos investimentos”, comenta Fernan-
do Capato, prefeito de Holambra.




