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Municípios ajustam legislação 
para receber tecnologia 5G

Com a chegada da Internet 
5G ao Brasil, e o início, de fato, 
de suas operações em Brasília. 
Fica cada vez mais próximo o 
momento da tecnologia se ex-
pandir para os 5 568 municípios. 
Porém, além dos fatores técni-
cos que estão sendo levados em 
conta pelo cronograma de im-

Santos sediou a Expo Cidades 
Criativas da UNESCO. 
O evento recebeu mais de 
300 representantes de 106 
cidades e 90 países para refl etir 
sobre as oportunidades e 
estratégias de desenvolvimento 
sustentável. PÁG. 03

Cidades Criativas

O advogado Antonio Sergio 
Baptista destaca a importância 
de se investir em treinamento e 
capacitação dos agentes públicos 
para a aplicação correta da 
lei que vigora a partir de abril 
de 2023. PÁG. 06

Lei das 
Licitações

O Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
Dimas Ramalho, faz alerta sobre 
o comprometimento da gestão 
fi nanceira e orçamentária dos 
poderes Executivo e Legislativo 
municipais. PÁG. 07

Gestão fi scal

São Roque, Valinhos, Jaci e 
Vera Cruz foram os municípios 
paulistas que se destacaram 
no indicador que levou em 
consideração o enfrentamento 
à Covid-19 do Anuário “As 
Melhores Cidades do Brasil”. 
PÁGS. 10 e 11

Saúde

plementação da Anatel, é pre-
ciso atentar-se para os quesitos 
administrativos, que por muitas 
vezes podem causar empecilhos 
às gestões municipais. As legis-
lações, por exemplo, precisam 
ser adaptadas para o recebi-
mento da nova geração da in-
ternet nas cidades. E, com isso, 

as gestões municipais estão 
buscando, cada vez mais, “dei-
xar a casa pronta” para quando 
chegar a sua vez. Em São Paulo, 
mais de 4% das cidades já con-
tam com leis atualizadas, graças 
ao apoio da InvestSP, que está 
dando suporte na formatação 
dos textos-base. PÁGS. 12 e 13

No médio 
prazo, a 

tecnologia pode 
movimentar mais 
de R$ 260 bilhões 

em negócios em 
todo o Estado’
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Ocomprovado crescimento do   
potencial turístico paulista  é 
uma saída para muitos mu-

nicípios que encontram difi culdades 
de viabilização econômica ou que 
pretendem ampliar as opções de ne-
gócios e sua capacidade produtiva.

Considerada em todo o mundo 
um importante fator de transfor-
mação e desenvolvimento, a ativi-
dade turística é capaz de agregar 
valores naturais, sociais e históri-
cos em projetos geradores de em-
prego e renda em cidades com os 
mais variados perfi s.

Esse conceito, que é explorado 
e aperfeiçoado há muitos anos em 
países como França e Espanha – nos 
quais os recursos gerados pelo turis-
mo representam parcela muito sig-
nifi cativa do Produto Interno Bruto 
(PIB) –, ganha força no Brasil e foi 
adotado em São Paulo para levar 
desenvolvimento a muitos municí-
pios do Estado.

A presença do secretário Vini-
cius Lummertz no governo do Es-
tado de São Paulo, propiciou um 
desenvolvimento jamais visto no 
nosso potencial turístico.

Mesmo em plena pandemia 
Lummertz aplicou conceitos de per-
manente ação do turismo, que con-
taminou os munícipios , bares, res-
taurantes, levando-os a não “entregar 
os pontos” por causa do covid 19.

Aos municipios, Lummertz ofe-
receu alternativa para as cidades 
que buscam novas perspectivas 
econômica. E comprovadamente 
isso aconteceu, graças ao olhar di-
ferenciado de prefeitos e vereadores 
a esse setor importante do planeta.

Importante lembrar  que os mu-
nicipios precisam ter um Plano 
Diretor de Turismo.Ele dever ser 
criado conjuntamente entre a admi-
nistração municipal e a sociedade 
civil com o objetivo de modernizar 
o espaço público e preservar o patri-

Retomada do desenvolvimento 
mônio cultural das cidades. Trata-se 
de um modelo de desenvolvimento 
sustentável e de longo prazo, funda-
mentalmente baseado nas qualida-
des locais já existentes, sejam na-
turais, arquitetônicas ou culturais.
Esse potencial é amplo no interior 
do Estado dada às características 
geográfi cas de cada região, aos fa-
tos históricos que fi zeram do nosso 
Estado o mais importante do Brasil, 
há muito a ser explorado pelo turis-
mo. A capacidade da capital paulista 
para atrair grandes eventos, nacio-
nais e internacionais, também pode 
ser utilizada para levar visitantes ao 
rico interior paulista. O impacto do 
turismo nas economias locais alcan-
ça praticamente todos os setores de 
produção e viabiliza a consolidação 
de uma estrutura econômica sólida 
e duradoura. Os ganhos sociais são 
imensos, e o atual cenário econô-
mico do País mostra que a solução 
é encontrar modelos de geração de 
riqueza que sejam agregadores e en-
volvam toda a comunidade.

O turismo paulista muito deve 
ao secretário Vinicius Lummertz, 
o catarinense que faz história em 
São Paulo.

A capacidade 
da capital 

paulista para 
atrair grandes 

eventos, 
nacionais e 

internacionais, 
também pode 

ser utilizada 
para levar 

visitantes ao rico 
interior paulista’

ta novos caminhos sustentáveis e 
empreendedores, que através de 
pensamentos criativos resultam 
em ações que se estendem a diver-
sas áreas resultando em uma me-
lhor qualidade de vida”, comentou 
o Governador. 

O evento, que é o primeiro do 
gênero no país, que apresenta ao 
público as dez cidades brasilei-
ras fazem parte do seleto grupo 
internacional, mostrando suas 
belezas, cultura e programas de 
governança, que fazem com que 
sejam diferenciadas; tendo como  
objetivo receber pessoas de todo 
o Brasil interessadas em conhecer 
a Rede de Cidades Criativas da 
UNESCO, que também foi palco 
para troca de experiências, e dis-
cussões como os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas, a impor-
tância da consciência 

ambiental e da go-
vernança social e 
corporativa, te-
mas englobados 
pela sigla ESG 
(Environmen-
tal, Social and 
Governance).

Em paralelo, 
a XIV Conferência 

Anual das Cidades 
Criativas da UNESCO, 

a primeira a acontecer na América 
Latina, reunindo 300 cidades de 91 
países. Os participantes do evento 
estiveram presentes em uma ação 
simbólica da Secretaria de Meio 
Ambiente local, de limpeza da 
praia do Gonzaga, que dá inclusi-
ve o “spoiler” do evento mundial 
de Cultura Oceânica da UNESCO, 
que acontecerá na cidade de 10 
a 15 de outubro.

A Expo Cida-
des Criativas Bra-
sileiras reuniu as ci-
dades com iniciativas de 
sucesso da Rede da UNESCO no 
país, onde expuseram no pavilhão 
do Centro de Convenções Blue 
Med, sua cultura, gastronomia e 
cases de sucesso. 

A abertura do evento contou 
com a presença do Prefeito de San-
tos, Rogério Santos; do Secretário 
de Estado de Turismo e Viagens do 
Estado, Vinicius Lummertz; e do 
Governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia e outras autoridades. 

“Economia criativa é um poten-
cial transformador, que apresen-

Santos foi sede das Cidades Criativas do Brasil e do mundo
É a única com esse selo de certifi cação no Estado de São Paulo

A Expo Cidades 
Criativas 

Brasileiras reuniu 
as cidades com 

iniciativas de 
sucesso da Rede da 

UNESCO no país, 
onde expuseram no 
pavilhão do Centro 

de Convenções Blue 
Med, sua cultura, 

gastronomia e 
cases de sucesso’

Acidade de Santos recebeu 
em 2015 o selo de Cidade 
Criativa, a única com essa 

credencial no Estado de São Pau-
lo, estando entre as dez que levam 
esse título no país. 

Escolhida por sua bem-sucedi-
da iniciativa das Vilas Criativas, 
que faz trabalha a cultura e a cria-
tividade como principais impulsio-
nadores da revitalização urbana, 
estabelecendo 10 Vilas Criativas 
nos bairros mais vulneráveis, que 

Ernesto Ottone R., Assitente do Diretor 
Adjunto para Cultura da UNESCO

atendem atualmente mais de 8 mil 
pessoas por ano com qualifi cação 
profi ssional, bem como atividades 
culturais e de convívio social, for-
talecendo as capacidades civis e 
políticas de grupos menos favore-
cidos e recentemente incorporada 
à Media and Information Literacy 
Alliance (MIL), uma rede interna-
cional da UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura), rece-
bendo o título de Cidade Criativa 
do Cinema, foi sede de dois impor-
tantes eventos de 18 a 22 julho. 

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

Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, fez a abertura ofi cial do evento

Nações Unidas, a impor-
tância da consciência 

ambiental e da go-
vernança social e 
corporativa, te-

a XIV Conferência 
Anual das Cidades 

Criativas da UNESCO, 

A Expo Cida-
des Criativas Bra-
sileiras reuniu as ci-
dades com iniciativas de 
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A cidade administrada pelo prefeito 
Duarte Nogueira está sendo benefi cia-
da com a aposta do chefe do Executivo 
por uma educação de qualidade.

Nesse projeto de priorizar a Edu-
cação, Nogueira investe no meio 
ambiente, na ampliação das salas de 
computação. “São adequações que 
objetivam  não apenas embelezar a 
escola, mas fazem parte das ações 
para mostrar aos alunos e para os 
pais a importância da preservação do 
meio ambiente em nossas vidas. As-
sim, o ensino é complementado com 
a conscientização”, diz Nogueira, 
com os olhos voltados também para 
a empregabilidade.

O economista Naercio Menezes, 
do Insper, chama a atenção para o 
fato da economia nacional depender 
de inovações para crescer. “É preciso 
criar ações articuladas para fomen-
tar avanços no setor produtivo e, ao 
mesmo tempo, melhorar a educação 
dos jovens a fi m de torna-los aptos a 
inovar em áreas como robótica e tec-
nologia, necessárias para fazer o país 
crescer”, admite.

Professor José Renato Nalini 
identifi ca bem o problema, quando 
diz que “So a Educação Salva”.

Sem dúvida, o que expressa a gran-
deza de uma nação é a sua situação de 
ser ou não um país voltado à educação. 

Criar as pessoas para o bem do 
futuro é o ponto de partida e  o ponto 
de chegada para o desenvolvimento 
e o progresso.

Desprezar a educação impossibilita o progresso
Desembargador José Roberto Nalini ressalta a necessidade de se focar na educação 
para o desenvolvimento da nação

A luta pela 
conquista 

do “direito à 
educação”, 

paralelamente 
à da busca 

da “liberdade 
religiosa” foi 

muito importante 
no processo 

pelos direitos 
humanos’

Em lúcida manifestação, o de-
sembargador José Renato Na-
lini, ressaltou em reunião da 

Uvesp  que “Só a Educação Salva”.  
Manifestação do desembargador 
aposentado fez  com que todos refl e-
tissem  sobre como ajudar o Brasil a 
caminhar pela educação. 

Não podemos nos esquecer que a 
educação no Brasil foi iniciada pelo 
padre jesuíta José de Anchieta, em São 
Paulo, e que expandiu a partir dali.

A luta empreendida pelos seis 
membros da Companhia de Jesus, 
que foram de Portugal para o Brasil 
em meados do século XVI, é muito 
conhecida. A maioria dos coloniza-
dores tentou conquistar o Brasil, es-
cravizar os nativos e usurpar as suas 
riquezas naturais.

Nesse meio, os padres jesuítas es-
forçaram-se para instituir uma ordem 
no Brasil alicerçados em suas con-
vicções religiosas. Eles construíram 

tos humanos. O destino se encontra-
va na educação, e a liberdade convi-
ve com o ensino.

A despeito dos esforços de vários 
pesquisadores que vinham comba-
tendo arduamente os problemas do 
analfabetismo durante cinquenta 
anos, ele ainda continua sendo uma 
mancha negra no Brasil, deixando o 
País na posição de um dos mais atra-
sados na América Latina.

O educador Paulo Freire, autor 
de várias obras sobre Educação, não 
só visou a alfabetização de adultos, 
como também a humanização das 
pessoas oprimidas, exploradas e 
afastadas das letras.

O professor Nalini tem dedicado 
tempo integral ao direito à Educa-
ção. Entendemos que esse esforço 
merece uma ajuda extra, e torna-se, 
portanto, essencial fomentar as ações 
que tenham a educação na sua base.

A partir do município, base de sus-
tentação da cidadania, vereadores e 
agentes públicos podem ajudar nessa 
necessária tarefa a que ele dedica-se.

O Brasil tem uma grande popu-
lação de jovens. Entre 2003 e 2020, 
o país registrou sua maior popula-
ção com idade entre 15 e 29 anos 
em números absolutos. O IBGE diz 
que há dois anos eram cerca de 50 
milhões os indivíduos nessa faixa 
etária, o equivalente a ¼ da popu-
lação, importante força de trabalho 
que necessita de ensino médio e de 
escolas profi ssionalizantes.

O percentual de jovens desempre-
gados também é recorde: 41.88% en-
tre indivíduos de 14 a 17 anos e 26,8% 
entre indivíduos de 18 a 24 anos.

                                    

 John Adams, um dos fundado-
res dos Estados Unidos da Améri-

Duarte Nogueira, Prefeito de 
Ribeirão Preto

Da Redação 
uvesp@uvesp.com.br

escolas para os nativos  e mestiços. 
A contribuição deles tornou-se, mais 
tarde, numa das causas mais remotas 
para unifi car o País como uma nação.

No período colonial, Portugal ti-
nha receios de que houvesse desen-
volvimento cultural no Brasil, orde-
nando que os brasileiros estudassem 
na Universidade de Coimbra, conce-
dendo, por vezes, bolsas de estudos 
para essa fi nalidade.

Com a Independência do Brasil, 
passamos a ter em mãos a liberdade 
de conduzir o nosso próprio destino. 
A luta pela conquista do “direito à 
educação”, paralelamente à da bus-
ca da “liberdade religiosa” foi muito 
importante no processo pelos direi-

ca, enfatizou que a condição pri-
mordial para governar bem o país e 
manter sua unidade é a difusão da 
educação em toda a hierarquia so-
cial, desde a camada mais rica até a 
mais pobre.

“O distanciamento dos jovens do 
mercado de trabalho constitui desafi o 
central para o futuro do país, confor-
me o economista Carlos Henrique 
Leite, do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, que há quinze anos  
, em conjunto com outros pesquisa-
dores, desenvolvem  estudos sobre a 
conjuntura do mercado de trabalho.

Ele identifi cou um aumento na 
taxa de desemprego juvenil especial-
mente entre 2015 e 2017, comentan-
do: “Começando a vida profi ssional 
no setor informal ou vivenciando si-
tuações de desemprego são eventos 
que podem comprometer a trajetória 
do jovem durante anos”, disse.

José Renato Nalini, presidente da 
Academia Paulista de Letras

• COMO SUPERAR 
ESSES OBSTÁCULOS? •

• RIBEIRÃO PRETO •

e a entrega da 
política pública; 

desempenho fi nan-
ceiro; e desempenho de 

cronograma físico.
“Nosso lema é fazer mais com 

menos, ou seja, mais melhorias 
com valores justos. Temos uma 
equipe técnica muito boa na Pre-
feitura, servidores responsáveis 
e que querem o bem da cidade. 
Nossos secretários são todos qua-
lifi cados e técnicos. Fiz questão de 
escolher pessoas que são da área 
na qual atuam, com bagagem pro-
fi ssional. Eu exijo três coisas: que 
todos atuem com efi ciência, produ-
tividade e transparência. O resulta-
do são melhorias para sociedade, 
afi nal, é isso que todos esperam 
do órgão público”, fala o prefeito 
que ainda conclui, “Os principais 
destinos dos recursos foram para a 
infraestrutura, saúde e assistência 
social. Essas áreas são fundamen-
tais, mas não posso deixar de men-
cionar o Governo do Estado de São 
Paulo, que nos deu todo apoio que 
foi fundamental no apoio às obras 
de infraestrutura”.

deles vai de 0 a 1, 
com variação de-
cimal. A avaliação é 
contínua e mensal, sendo 
esse posicionamento com base 
nos dados atualizados no mês de 
julho de 2022.

Os critérios de avaliação que 
identifi caram Araçatuba como topo 
das cidades de sua categoria foram 
a qualidade das propostas enviadas; 
completude dos requisitos para ce-
lebração; capacidade de atendimen-
to às condições de cláusula suspen-
siva; capacidade de execução do 
objeto; aderência formal ao plane-
jamento; conformidade da presta-
ção de contas; conclusão do objeto 

Araçatuba se destaca no cenário nacional
É líder nacional em excelência no uso de recursos públicos da União

Temos uma 
equipe técnica 

muito boa na 
Prefeitura, 
servidores 

responsáveis e 
que querem o 

bem da cidade’

Dilador Borges Damasceno, 
prefeito de Araçatuba, em 
2016 concorreu à Prefeitu-

ra de Araçatuba nas eleições muni-
cipais, ao lado de sua companhei-
ra de chapa Edna Flor, vencendo 
com 59,58% dos votos válidos. Em 
2020, Dilador e Edna foram ree-
leitos para um segundo mandato, 
comprovando, assim, a ótima ges-
tão, que agora é destaque nacional 
na mais recente avaliação do Mi-

Dilador Borges Damasceno, prefeito 
de Araçatuba

nistério da Economia do Brasil, que 
avalia o Índice de Desempenho na 
Gestão das Transferências Discri-
cionárias e Legais da União – ID-
TRU-DL, colocando o município 
como líder no ranking das cidades 
com melhor uso de recursos públi-
cos recebidos da União, conside-
rando os processos de proposição, 
execução e prestação de contas.

O Ranking corresponde às cida-
des do Grupo 8, com mais de 100 
mil habitantes e com PIB per capita 
superior a R$ 28.636,00, perfi l das 
grandes cidades e capitais estadu-
ais, segundo a Plataforma +Brasil 
(Mais Brasil jul/2022), o Atlas De-
senvolvimento Humano (2010) e o 
IBGE (2019).

Para chegar a esse resultado 
é de extrema importância um ali-
nhamento entre o Executivo e Le-
gislativo. “Eu respeito a obrigação 
da Câmara que é ser fi scalizadora 
dos atos do Executivo, mas o dife-
rencial de parte dos vereadores é a 
capacidade de conhecer os projetos 
que são bons para a cidade, para a 
população, e ajudar nesse proces-
so, de forma responsável.”, comen-
ta Dilador Borges Damasceno.

O IDTRU-DL é composto por 
indicadores e a nota de cada um 

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

Vista de Araçatuba e Praça Rui Barbosa

e a entrega da 
política pública; 

desempenho fi nan-
ceiro; e desempenho de 

com variação de-
cimal. A avaliação é 
contínua e mensal, sendo 
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ALei de Responsabilidade 
Fiscal, a LRF, é, sem dúvi-
da, uma lei pedagógica. Ex-

trai-se de seu corpo normativo um 
objetivo estruturante que exige dos 
gestores públicos uma ação planeja-
da, transparente, capaz de prevenir 
riscos e voltada ao equilíbrio entre 
receitas e despesas.

Assim, embora esse diploma le-
gal contemple dispositivos sancio-
natórios, o núcleo central da LRF 
compõe-se de preceitos pruden-
ciais e preventivos que impõe de-
veres acautelatórios relativos à ob-
servância de metas e resultados e à 
obrigação de reconduzir as contas 
públicas aos patamares limítrofes 
fi xados na legislação. 

Por sua vez, os órgãos de con-
trole, notadamente os Tribunais de 
Contas, são chamados à vigilância 
permanente, cabendo-lhes alertar e 
advertir os responsáveis ante mera 
possibilidade de riscos fi scais.

Com base nessa missão, nos ter-
mos do art. 59, § 1º, da LRF, o Tri-

bunal de Contas 
do Estado de 
São Paulo expe-
diu, recentemente, 
o Comunicado GP nº 
24/2022 no qual alertou 
as Câmaras Municipais e as 
Prefeituras do Estado de São Paulo 
sobre o possível comprometimento 
da gestão fi nanceira e orçamentária.

Pelos levantamentos realizados, 
analisando os dados do primeiro 
bimestre de 2022, 85% dos muni-
cípios sob a jurisdição da Corte de 
Contas paulista apresentaram dis-
torções que podem, no futuro, afe-
tar o equilíbrio nas contas públicas.

Detalhando os números, consta-
ta-se que a arrecadação de 99 mu-
nicípios fi cou abaixo da meta bi-
mestral fi xada, bem como 79,81% 
das Prefeituras fi scalizadas pelo 
Tribunal não alcançaram, no perí-
odo, o resultado primário estabele-
cido nas respectivas Leis de Dire-
trizes Orçamentárias, as LDO’s.

Nesses casos, afastando a hipóte-
se de erros técnicos na estimativa de 
receitas, a LRF impõe que os Pode-
res devem adotar, compulsoriamen-
te, estratégias de contingenciamen-
to de gastos no intuito de assegurar 
a consecução das metas fi scais.

Acentuo a importância de man-
ter a realização de receitas dentro 
da previsão consignada na LDO, 

pois o êxito no cumprimento das 
metas de arrecadação e de resul-
tado primário é um dos pilares da 
responsabilidade fi scal, sem o qual 
não é possível conceder benefí-
cios tributários, criar, expandir ou 
aperfeiçoar a ação governamental, 
muito menos majorar despesas de 
caráter continuado e implementar 
políticas públicas.

Um outro vetor de risco apu-
rado pelo Tribunal de Contas – e 
que constou dos alertas – refere-se 
à probabilidade de transgressão 
do limite de despesa com pessoal. 
Segundo a LRF, a despesa laboral 
nos municípios não pode exceder a 

60% da receita corrente líquida, 
devendo o Tribunal de 

Contas expedir o aler-
ta quando o gasto 

total com pesso-
al chegar a 90% 
do limite. Nessa 
situação estão 
apenas 3,72% 
dos municípios 
paulistas.

Apesar de ser 
um número redu-

zido, esse dado é re-
levante, pois o percentual 

limite é calculado com base na re-
ceita corrente líquida, de modo que 
a baixa performance na arrecada-
ção pode ter consequências diretas 
na defi nição do montante máximo 
destinado à despesa com pessoal. 

Os efeitos da inobservância des-
se teto de gastos são particularmen-
te graves, o que inclui a proibição 
de contratar operações de crédito e 
o não recebimento de transferên-
cias voluntárias. 

Observo que muitos municípios 
constroem suas políticas sociais e 
assistenciais com o lastro fi nancei-
ro de repasses voluntários encami-
nhados pela União e pelos Estados. 
Portanto, obstar o recebimento de 
tais recursos traria considerável 
prejuízo às populações locais.

Mas ressalvo que todo o quadro 
revelado pelos alertas da Corte de 
Contas paulista traduz um prog-
nóstico momentâneo, uma vez que 
o curso da execução orçamentária 
poderá reverter, positivamente, o 
cenário que agora se apresenta.

Todavia, é preciso cautela. O hori-
zonte futuro parece pouco favorável.  

Sem entrar no mérito das discus-
sões sobre desonerações e isenções 
tributárias incidentes sobre as ope-
rações com combustíveis, verifi co 
que a União pretende abrir mão de 
impostos e contribuições cuja arre-
cadação deveria ser partilhada, por 
mandamento constitucional, com os 
entes subnacionais.

Nessa perspectiva, ainda que o 
Governo Central tenha proposto 
compensar os Estados e Municí-
pios em razão das perdas de recei-
ta, é recomendável que os gestores 
se orientem com maior precaução, 
reforçando as medidas de planeja-
mento em vista de cenários adver-
sos que se avizinham.

Um bom caminho a ser seguido 
está na própria LRF que traz solu-
ção ajustada para momento. Cons-
tatado o risco de descumprimento 
das metas de resultado fi scal impen-
de, com urgência, a redefi nição das 
despesas prioritárias, bem como a 
intensifi cação da cobrança dos ha-
veres públicos, através de progra-
mas criativos e efi cazes para evitar 
fraudes tributárias.

Por fi m, quanto ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
reforço que este ente de controle 
externo, dentro de suas atribuições 
constitucionais, está pronto a con-
tribuir não só com a emissão de 
alertas, mas também com o cons-
tante diálogo e com a promoção de 
cursos que podem oferecer subsí-
dios técnicos àqueles que almejam 
contribuir com o aperfeiçoamento 
da gestão pública.

 Segundo a LRF, 
a despesa laboral 

nos municípios 
não pode exceder 
a 60% da receita 
corrente líquida’

TCE-SP segue pronto a contribuir com o constante diálogo em prol da gestão pública

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

o Comunicado GP nº 
24/2022 no qual alertou 
as Câmaras Municipais e as 

devendo o Tribunal de 
Contas expedir o aler-

ta quando o gasto 
total com pesso-
al chegar a 90% 

paulistas.

um número redu-
zido, esse dado é re-

levante, pois o percentual 

Risco fi scal e os alertas 
do Tribunal de Contas

Antonio Sergio Baptista
Advogado – USP/1964, Especialista em 
direito público – PUC /1973, Membro 
do Conselho Vitalício e coordenador 
jurídico da Federação de Municípios
do Estado de São Paulo

Até abril de 2023, servidores e gestores públicos têm tempo 
para se capacitar acerca da nova lei

Nova lei de licitações 
e contratos exige atenção

Apesar de ter sido publicada 
em 1º de abril de 2021, para 
vigorar imediatamente: Lei 

nº 14.133, artigo 194, o novo estatu-
to nacional das licitações e contratos 
somente será efi caz a partir de 1º de 
abril de 2023 mas, entretanto, as ad-
ministrações públicas poderão optar, 
discricionariamente, pelo manejo 
antecipado do Novo Regime Jurídi-
co, ainda que no curso da “vacatio”, 
conforme autoriza o artigo 191 do 
novel estatuto.

Além disso, os Municípios de até 
20.000 (vinte mil) habitantes terão 
06(seis) anos para cumprir os requi-
sitos e obrigações relacionados no 
art. 176 da Lei nº 14.133/2021.

Apenas por esta multiplicidade de 
vigências, aliás inusitada, percebe-se 
que a lei, a par de inovar, privilegian-
do a modernização, procurou manter 
a estrutura da Lei nº 8.666/93, suces-
sora do Decreto-lei nº 2.300, de 1986, 
tratando do tema em seus 194 artigos, 
signifi cativo conjunto de normas que 

implicam em agilizar os certames e as 
contratações promovidas pelas admi-
nistrações públicas, através de uma 
modernização do sistema.

No entanto, considerando-se que o 
novo regime jurídico envolve altera-
ções bastante positivas que, ao menos 
pedem citação: a fi gura do Agente 
de Contratação; a inversão das fases; 
as novas modalidades de licitação; a 
criminalização dos ilícitos; a criação 
e implantação do Portal Nacional de 
Contratações Públicas, dentre outras, 
é momento de investir no treinamen-
to dos servidores que militam na área 
de licitações e contratos!!!

É momento 
de investir no 

treinamento dos 
servidores que 

militam na área 
de licitações 
e contratos’
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que pese enorme esforço de digita-
lização e aprimoramento da gestão 
coordenado pelo CNJ. Atualmente, 
a Justiça possui mais de 70 milhões 
de ações judiciais em trâmite, sig-
nifi cativa parte delas decorrentes 
de litígios causados pelas falhas da 
Administração Pública durante os 
seus processos administrativos.

Por isso é muito salutar que o 
Senado da República e o Supremo 
Tribunal Federal tenham criado, há 
um mês, uma comissão de juristas 
para propor um projeto de reforma 
à legislação processual administra-
tiva nacional, visando modernizá-
-la e adotá-la dos meios adequados 
à satisfação do interesse público.

com a introdução de relevantes 
normas (com infl uência para os 
processos administrativos) pelo 
Código de Processo Civil, pela Lei 
de Introdução ao Direito Brasileiro 
e pelas leis de Liberdade Econô-
mica, das Empresas Estatais e das 
Agências Reguladoras.

Como salientado pelos Presi-
dentes do STF, Luiz Fux, e do Se-
nado Federal, Rodrigo Pacheco, no 
referido ato conjunto de criação da 
Comissão, o esforço para aprimorar 
a legislação de Processo Adminis-
trativo deve se dirigir para seu dina-
mismo, unifi cação e modernização, 
garantindo maior segurança jurídi-
ca, proteção da confi ança e efi ciên-
cia na atuação do Poder Público.

Por um Novo Processo Administrativo no Brasil
Burocracia e inefi ciência infl uenciam não só na vida da população, 
como também no funcionamento dos poderes

Um dos 
principais 

motivos para 
tal situação é 
a ausência de 
um adequado 

Processo 
Administrativo 

no Brasil, que 
ordene os atos e 
as decisões que 

precisam ser 
expedidas’

Quando algum de nós, cida-
dã ou cidadão brasileiro, 
precisamos da Adminis-

tração   Pública dos Municípios, dos 
Estados e da União Federal, temos 
uma única certeza: vivenciaremos 
uma saga caótica. Não é novidade 
para ninguém que todos sofremos 
os efeitos da inefi ciência do Poder 
Público, em especial quando ten-
tamos sem sucesso mudar: uma 
equivocada multa de trânsito; uma 
decisão negativa de aposentadoria; 
ou um arbitrário ato bloqueando 
nossa entrada em parque público. 
É igualmente desesperador o silên-
cio eterno ou atraso infi ndável da 
Administração quando pedimos a 
ela que nos seja concedido um evi-
dente direito, como a licença para 
construir uma casa ou um galpão.

Um dos principais motivos 
para tal situação é a ausência de 
um adequado Processo Adminis-
trativo no Brasil, que ordene os 
atos e as decisões que precisam 
ser expedidas pelos mais de cinco 
mil municípios, os vinte e sete es-
tados da federação e a União. Atu-
almente, cada uma dessas entida-
des públicas segue seus próprios 
procedimentos, muitas vezes sem 
adotar a boa técnica processual e 
nem mesmo os mais comezinhos 
princípios processuais previstos 
na nossa Constituição de 1988.

Além do caos em nossas vidas, 
tal lacuna prejudica o funcionamen-
to do Poder Judiciário, que como se 
sabe não tem funcionado bem, em 

Há muito trabalho pela frente, 
mas é possível perceber que alguns 
anseios da academia, como adotar 
a atual Lei Federal 9.784/99 em 
uma lei de caráter nacional, intro-
duzindo normas gerais de processo 
para todos os demais entes federa-
tivos, bem como enriquecê-la com

regras que sigam os princípios 
da culpabilidade, irretroatividade, 
prescritibilidade, imparcialidade, 
presunção de inocência, segrega-
ção de funções, consensualidade, 
coisa julgada administrativa, efe-
tivo contraditório e ampla defesa.

Interessante observar que há 
boas experiências internacionais 
que podem servir de inspiração, 
como o sistema espanhol de con-
tencioso administrativo, a insti-
tuição da decisão coordenada na 
Itália, a fi gura do Ombudsman no 
Reino Unido e as recomendações 
e políticas da Organização para 
Cooperação ao Desenvolvimento 
Econômico – OCDE. Vale ainda 
mencionar algumas técnicas bem 
pensadas em Estados da federação 
que cuidaram de aprimorar seus 
sistemas processuais, podendo ci-
tar a título de exemplos: medidas 
cautelares administrativas em São 
Paulo; hipóteses de nulidades pro-
cessuais na Bahia; necessidade de 
se implantar dosimetria na apli-
cação de penalidades no Rio de 
Janeiro; e os possíveis termos de 
ajuste de condutas no Paraná.

Não se pode olvidar dos avan-
ços já alcançados nos últimos anos, 

Alexandre Aroeira Salles
Doutor em Direito e sócio fundador da 
banca Aroeira Salles

Ano eleitoral - País dividido
Polarização é fator crucial para o pleito deste ano e vai infl uenciar o futuro da política

OBrasil sofre os efeitos de 
um movimento político 
que vemos no mundo intei-

ro em maior ou menor grau: a po-
larização. Usada como um meio de 
chegada ao poder nos últimos anos, 
tem perdido força, é verdade, po-
rém ainda move multidões e con-
segue vencer eleições em alguns 
países. O rumo deste fenômeno 
ainda não está totalmente decidido,
porém certamente levará alguns 
anos até ser diluído por novas for-
ças que venham a surgir no merca-
do político.

Márcio Coimbra 
Presidente da Fundação da Liberdade 
Econômica e Coordenador da Pós-graduação 
em Eelações Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana Mackenzie 
Brasília. Cientista político, mestre em ação 
polícia pela Universidad Rey Juan Carlos 
(2007). Ex-diretor da APEX-Brasil e 
do Senado Federal

Caracterizado pela rejeição, en-
controu protagonismo no antago-
nismo. Isto funcionou em vários 
lugares e diante desta dinâmica, 
corre o risco de perder o poder 
exatamente pelo mesmo mecanis-
mo que operou sua vitória. A tese 
é simples. Na posição agora de pro-
tagonista, abre espaço para os anta-
gonistas ao projeto atual usarem a 
rejeição como elemento motor de 
suas campanhas.

O problema desta dinâmica é o 
embate entre rejeições, algo que en-
fraquece o debate político e enterra a 
proposição de ideias, motor de qual-
quer democracia. Neste modelo, va-
lem mais os embates entre torcidas 
do que a discussão de projetos. Um 
duelo em que a derrota do opoente é o 
maior objetivo, maior inclusive que o 
triunfo dos vitoriosos. Um movimen-
to cíclico que acaba enfraquecendo a 
política como meio essencial de uma 
convergência entre adversários.

Este fenômeno não ocorre so-
mente no Brasil, porém, é resul-
tado da falta de entregas reais da 
política tradicional. A rejeição aos 
políticos, motor deste movimento, 
surgiu diante de uma população 
que cansou de esperar mais do mes-
mo e resolveu optar por elementos
de fora do espectro convencional. 
É uma reação digna e justa, porém, 
jogou o sistema em um modelo cí-

clico do qual hoje se 
tornou refém.

O único caminho na di-
reção de quebra deste novo perigo-
so paradigma que se apresenta é a 
opção eleitoral pela razão ao invés 
da emoção, algo que não combi-
na com campanhas, polarização e 
um duelo entre antagonistas que se 
pauta pela rejeição. Longe da so-
lução eleitoral, o único caminho é 
aguardar os desgastes e brigas in-
ternas que acabam por enfraquecer 
estes modelos e esperar pelo início 
de um novo ciclo.

Países divididos geralmente não 
avançam em agendas prioritárias 
para a população, uma vez que são 
reféns de suas próprias narrativas 
e modelo antagônico de gover-
no. Ao contrário, nações madu-
ras, que enxergam o lado contrá-
rio como adversários ao invés de
inimigos, tendem a evoluir e pro-
gredir de forma mais rápida e efi -
caz, capazes de convergir e aplicar 
políticas públicas comuns e neces-
sárias para a população.

O tradicional antagonismo, cha-
mado agora de polarização, apesar 
de ter se tornado moeda comum no 
mercado político, já foi rejeitada 
por diversos países que sofreram 
refl exos deste fenômeno em anos 
recentes. Resta saber como o Bra-
sil irá se comportar diante desta 

clico do qual hoje se 

O único caminho na di-

 Países divididos 
geralmente 

não avançam 
em agendas 

prioritárias para 
a população, uma 
vez que são reféns 

de suas próprias 
narrativas 

e modelo 
antagônico 
de governo’

realidade. Talvez a 
importância da rejei-

ção possa já ter cumprido 
com seu papel e a política seja rees-
tabelecida como canal mais adequa-
do de construção de um novo país. 
Este ano será essencial para saber-
mos qual o rumo nosso país decidirá 
trilhar, uma decisão essencial para 
sabermos o tipo de política que tere-
mos pelos próximo anos.
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sobre os melhores Indicadores So-
ciais, e no campo dos programas so-
ciais (40º colocação), Valinhos é con-
siderada a melhor cidade do Brasil 
na categoria Indicadores Sociais. Os 
índices avaliados foram Qualidade de 
Vida, Educação, Saúde, Habitação, 
Responsabilidade Social, Atenção ao 
Jovem e Desenvolvimento Humano. 

Ainda, no ranking geral de todos 
os indicadores (Sociais, Fiscais, Eco-
nômicos e Digitais), avaliando os 
5.565 munícipios do país, Valinhos 
fi cou entre as 3 melhores cidades do 
Brasil e 1º colocada na Região Me-
tropolitana de Campinas (entre 50 a 
200 mil habitantes).

Municípios paulistas apresentam     melhores condições de saúde

Quatro cidades do Estado tiveram destaque na 2º         edição do Anuário “As Melhores Cidades do Brasil”

Após mais de dois anos de 
pandemia, a saúde se mos-
trou não só uma necessidade 

básica para todos, como também um 
fator essencial para o desenvolvi-
mento das cidades.

E os municípios paulistas, seguin-
do os protocolos e medidas emergen-
ciais do Estado, vem se destacando 
neste sentido. Não só no enfrenta-
mento da Covid-19, provendo saúde 
com segurança sem parar por conta 
do lockdown, mitigando o aumento 
das fi las e mantendo o atendimento, 

como também na busca por alterna-
tivas para melhorar a oferta de saúde 
básica aos munícipes.

Não à toa, o Anuário “As Melho-
res Cidades do Brasil”, produzido 
pela Istoé, destacou quatro cidades 
de São Paulo no ranking Geral da 
Saúde. São Roque, Valinhos, Jaci e 
Vera Cruz ocupam, respectivamen-
te, o primeiro, segundo, terceiro e 
quinto lugar na lista dos municípios, 
compondo o Top 5 juntamente com 
Nova Veneza, em Santa Catarina.

De acordo com o prefeito de 
São Roque, Guto Issa, o combate 
à pandemia foi uma operação que 
envolve uma série de fatores. “O 
planejamento foi essencial para que 
pudéssemos elaborar e executar o 
maior plano de imunização da histó-
ria de São Roque, mas acredito que 
um dos maiores fatores foi a união. 
Ninguém consegue nada sozinho, 
principalmente quando o objetivo é 
salvar vidas, mas graças ao compro-
metimento e cooperação de todos, 
dos nossos profi ssionais de saúde, 
dos voluntários de diversos setores 
da prefeitura e do comitê de combate 
à Covid-19, conseguimos imunizar 
como nunca antes, levando saúde ao 
nosso povo”. 

Issa comenta que umas das pri-
meiras ações foi organizar um comi-
tê de combate à Covid-19, um grupo 
composto de profi ssionais de diversas 
áreas, onde em conjunto decidiu-se 

cada uma das diversas ações que fo-
ram tomadas no combate a pandemia.

O planejamento para a campanha 
de vacinação partiu destes encon-
tros e não há como não destacar a 
realização dos drives-thrus de imu-
nização, que ocorriam em paralelo 
as vacinações nos postos de saúde e 
que permitiu que a cidade batesse re-
cordes de imunização a cada sema-
na, muitas vezes realizando grandes 
ações de até 12 horas. 

“Paralelo a isso, também precisá-
vamos cuidar daqueles que estavam 
doentes, então expandimos o número 
de leitos na Santa Casa Municipal e 
também locamos leitos de enfermaria 
e UTI do Hospital São Francisco, um 
empreendimento particular da cida-
de. Ações que foram essenciais para 
que, mesmo nos piores momentos, 
não faltassem leitos de atendimento 
para pacientes da cidade e mesmo de 
outros municípios. Cada uma destas 
ações foi fundamental, mas nossa luta 
não acabou e seguimos investindo na 
vacinação e atentos aos números de 
internações, que felizmente hoje são 
baixos, comprometidos em atender o 
nosso povo”, acrescenta.

O prefeito ainda reforça o quanto 
essa preocupação com a saúde in-
fl uencia no desenvolvimento do mu-
nicípio: “muitas pessoas podem achar 
que não existe ligação entre saúde e 
desenvolvimento. Estes são dois fa-
tores que estão muito próximos, pois 

uma cidade doente não consegue 
crescer. Uma pessoa adoecida ou que 
fi ca muito tempo em busca de aten-
dimento não consegue trabalhar, o 
que infl uencia o funcionamento do 
comércio local, os serviços prestados 
à população, e até mesmo a arrecada-
ção que chega a prefeitura”. 

E completa: “governar é cuidar 
das pessoas, por isso a saúde é essen-
cial. Precisamos sempre buscar levar 
um atendimento de qualidade e digni-
dade ao nosso povo, zelar para que o 
pai de família esteja bem para sair em 
busca do sustento dos seus entes que-
ridos. Quando se tem uma população 
saudável, todos tem a oportunidade 
de buscar seus objetivos, de trabalhar 
e assim, a cidade pode seguir o cami-
nho do desenvolvimento”.  

São Roque prevê novos investi-
mentos para a saúde ainda nesta ges-
tão, todos integrados ao Programa 
Mais Saúde Para todos. Em breve de-
vem ser inauguradas duas novas Uni-
dades Básicas de Saúde, obras que fi -
caram paradas por cerca de oito anos e 
que agora levarão atendimento de qua-
lidade a mais regiões da nossa cidade. 

Assim como constante investi-
mento na Santa Casa Municipal, que 
é hoje o hospital que atende toda a 
microrregião, e já teve seu centro ci-
rúrgico reformado.

Já em Valinhos, um dos principais 
desafi os de 2021, primeiro ano da 
gestão da prefeita Capitã Lucimara, 

O planejamento 
para a campanha 

de vacinação 
partiu destes 

encontros e 
não há como 

não destacar a 
realização dos 

drives-thrus 
de imunização, 

que ocorriam 
em paralelo as 
vacinações nos 

postos de saúde’

sem dúvida foi o enfrentamento à Co-
vid, na fase mais crítica da pandemia. 

“Neste momento, os esforços fo-
ram concentrados em proporcionar à 
população condições para o atendi-
mento de urgência, quando necessário, 
e toda a retaguarda necessária para que 
a cidade também pudesse continuar o 
desenvolvimento, sempre pensando 
no ser humano em primeiro lugar. E os 
resultados foram importantes. Graças 
as ações realizadas, felizmente muitas 
vidas foram curadas, embora também 
famílias entristeceram pela perda de 
seus entes queridos”, comenta a prefei-
ta Capitã Lucimara. 

Ainda, concomitante às ações de 
enfrentamento, foram trabalhados, 
em Planejamento, item a item do 
Plano de Governo para restabelecer 
a qualidade do atendimento na Saú-
de na cidade. E vários investimentos, 
para isto, foram realizados: parceria 
com o Consórcio Cismetro, mudan-
ças estruturais no campo de atendi-
mento de urgência e emergência, ca-
pacitações e trabalhos internos junto 
aos servidores, pagamento de dívidas 
antigas com a Santa Casa da cidade, 
entre outros. 

“Alinhamos ações imediatas, 
quando necessárias, e bem antes de 
quaisquer outras decisões regionais 
ou estaduais, sempre sustentadas em 
parâmetros e indicadores da Saúde. 
Ao mesmo tempo, cuidamos para 
que o desenvolvimento econômico 
não fosse afetado, e os resultados 
demonstram que, felizmente, con-
seguimos avançar neste quesito. 
Enquanto antes de 2020 a cidade 
perdeu muitos postos de trabalho, 
em 2021, e neste começo de 2022, 

já foram possíveis gerar, aproxima-
damente, mais de 2,5 mil novas va-
gas”, reforça a chefe do executivo.

Ainda no enfrentamento à Co-
vid, foram montados espaços ex-
clusivos para atendimento a pessoas 
com sintomas respiratórias e tes-
tagem em massa, o que facilitou o 
ótimo trabalho da Vigilância. E, o 
mais importante: a cidade avançou, 
de forma rápida, com o processo de 
vacinação, incluindo ações de muti-
rões à noite e fi nais de semana, que 
resultaram em mais de 80% da po-
pulação totalmente imunizada.

Para a prefeita, esse reconheci-
mento tem grande importância para 
a qualidade de vida da população, 
afi nal, saúde é o que resulta no cui-
dado com o bem mais precioso que 
se tem, que é a vida. “Assim, temos 
caminhado para vencer os desafi os 
que se estabelecem, que são muitos, 
ainda mais na saúde, e que vamos 
continuar nesta missão para avançar, 
ainda mais, como temos feito com a 
compra dos computadores para todas 
as salas de atendimento em UBS´s, 
para a implantação de 100% do pron-
tuário eletrônico, com o atendimento 
dos serviços mesmo com o aumento 
de 40% da demanda, fruto da crise fi -
nanceira, e sempre com o olhar para 
o paciente em primeiro lugar”.

Para manter os resultados, Va-
linhos tem expectativa de avançar 
ainda mais com o Consórcio CISME-
TRO, em ações de mutirões de exa-
mes e consultas e, com o novo contra-
to assinado com a Santa Casa e mais 
de R$11 milhões em investimentos 

O prefeito de São Roque, Guto Issa, 
ressalta que a grande preocupação é oferecer 
o melhor para as pessoas

Para a prefeita Capitã Lucimara, 
a chave do sucesso na gestão pública da 
saúde é o planejamento

exclusivos para cirurgias eletivas, 
somado aos quase R$ 4 milhões que 
devem vir de emendas impositivas 
da Câmara, zerar a fi la de espera por 
cirurgias eletivas na cidade, em torno 
de 3 mil, que foram suspensas durante 
o período da pandemia. 

“E, ainda, com os avanços de 
tecnologia e inovação, propomos 
investir ainda mais em ações pre-
ventivas, de conscientização e faci-
lidades para o atendimento à popu-
lação”, fi naliza Lucimara.

As cidades também se destaca-
ram em outras categorias do ranking 
elaborado pela revista em parceria 
com a Agência de Classifi cação de 
Risco de Crédito Austin Rating. 

Enquanto São Roque está entre as 
50 melhores cidades do Brasil (48ª 
colocação) no mapeamento realizado 

pública no enfrentamento     à Covid-19, segundo pesquisa
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O avanço da vacinação foi fator primordial para o enfrentamento à pandemia nos municípios paulistas

Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br
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5G chega no Brasil e municípios paulistas     avançam na adaptação das legislações
26 cidades de São Paulo já estão preparadas para a nova tecnologia,         que tem capacidade para ser até 20 vezes mais rápida que o 4G

Osinal de 5G sem interferên-
cias passou a funcionar no 
início de julho no Brasil. O 

chamado 5G “puro” estreou em Bra-
sília, oferecendo velocidade média 
de 1 Gigabit, ou seja, duas vezes 
mais do que a tecnologia anterior 
(4G). E a estimativa, inclusive, é de 
que possa chegar aos 20 Gbps.

O 5G é a quinta geração de 
internet, que tem capacidade de 
transmitir dados com vários tipos 
de aplicação, promovendo uma re-
volução na economia, nas fabricas 
e nos campos.

“Deve haver uma geração adi-
cional de renda em vários setores, 
porque a internet está em quase to-
dos os lugares hoje em dia. A gente 
não vive sem o celular. E isso vai 
gerar uma expectativa de negócios, 
de investimento”, afi rma Caio Cris-

As leis 
municipais de 
antenas são, a 

grande maioria, 
do começo 

dos anos dois 
mil, quando a 

internet rápida 
começou a se 

expandir no país’

Com apoio da 
InvestSP, oito 

cidades da região 
atualizaram suas 
leis em conjunto 
e estão prontas 
para receber os 

investimentos na 
infraestrutura 

do 5G: Águas de 
Lindoia, Amparo, 

Holambra, 
Jaguariúna, 

Lindoia, Monte 
Alegre de Sul, Serra 

Negra e Socorro’

net rápida começou a se expandir 
no país. Como a tecnologia mudou 
bastante, inclusive com o 5G, vários 
artigos dessas legislações não fazem 
mais sentido. Por isso temos traba-
lhado para levar informação, apoiar 
os municípios e criar condições para 
atrair investimentos na nova tecnolo-
gia”, explica Cristófalo.

Os equipamentos, na maioria dos 
casos, serão menores que os existen-
tes hoje, porém há a necessidade de 
novas regras para o uso do solo, por 
exemplo, já que estas antenas ocupa-
rão os mais variados espaços, como 
semáforos, fachadas de imóveis e 
postes de energia elétrica.

Para dar esse suporte às cidades 
paulistas, o Governo do Estado criou 
o programa Conecta SP, que visa ace-
lerar a implantação do 5G e prevê que 
a InvestSP (Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e Competi-
tividade) dê suporte aos municípios 
no processo de modernização das le-
gislações, oferecendo serviços como 
indicação de texto padrão, apoio téc-
nico e treinamento dos gestores.

Segundo Cristófalo, a receptivi-
dade tem sido excelente. “Estamos 
percebendo uma crescente movimen-
tação em torno do tema devido à che-
gado 5G nas capitais. Hoje, em São 
Paulo, já temos 26 municípios com a 
sua legislação atualizada, de acordo 
com a principal associação do setor”. 

O analista explica que, além de 
dar visibilidade ao assunto, partici-
pando de seminários e eventos vol-
tados aos municípios, a InvestSP 
também encaminha um texto padrão 
de projeto de lei, recomendado pela 
ANATEL, que pode ser usado como 
base pelos munícipios. “A InvestSP 
também oferece todo o apoio técnico 
no processo de aprovação da nova lei 
aos gestores municipais”.

A agência conversou com entida-
des de classe, operadoras de teleco-
municações e a Anatel para enten-
der as principais travas legais para 
a instalação de antenas. Com base 
nisso e na realidade do estado, ela 
propôs um texto-base com uma su-
gestão de lei que está adequado ao 
contexto do 5G e pode servir como 
parâmetro para que os municípios 
desenvolvam seus próprios mode-
los, ou até ser adotado integralmen-
te ou parcialmente por eles. Além 
de prestar assessoria a prefeituras e 
câmaras municipais, a InvestSP tem 
realizado e participado de uma série 
de eventos para debater e levar in-
formações sobre o assunto.

O coordenador do Conecta SP 
destaca ainda que os municípios de-

vem ter em conta que a conectivi-
dade, hoje, é um grande diferencial 
competitivo na atração de investi-
mentos: “boa oferta de conexão per-
mite ao município atrair empresas 
de grande valor agregado, que gera-
rão empregos melhor remunerados. 
Além disso, mesmo que o 5G demo-
re a chegar em municípios menores, 
a atualização da legislação é funda-
mental também para a expansão da 
rede 4G, que já permite muitos usos 
em benefício da população. Impor-
tante lembrar que o 5G demandará 
cinco a dez vezes mais antenas, que 
podem ser instaladas em lugares an-
tes impensáveis, como em pontos de 
ônibus ou semáforos”.

A implantação da infraestrutura 
inicial para o 5G deve injetar R$ 4 
bilhões nos municípios paulistas, 

Caio Cristófalo, coordenador do 
CONECTA SP,  sinaliza a importância 
dos municípios anteciparem suas 
adaptações ao 5G 

De acordo com o Prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis, a cidade 
já está pronta para a implementação 
desde o fi nal de 2021

O Prefeito Fernando Capato 
reforça que Holambra está pronta 
para receber a tecnologia

Internet 5G estreou no Brasil no início de julho, em Brasília, e deve chegar em São Paulo em breve, de acordo com o cronograma da Anatel

Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br

indica projeção do setor. No médio 
prazo, a tecnologia pode movimentar 
mais de R$ 260 bilhões em negócios 
em todo o estado e revolucionar áre-
as como robótica, computação em 
nuvem, big data, inteligência artifi -
cial, internet das coisas (IoT) e rea-
lidade virtual.

Dados do setor também apontam 
que, apesar do longo caminho a ser 
percorrido, São Paulo está adianta-
do na comparação com o restante do 
país: mais de 4% das cidades paulis-
tas contam com leis atualizadas, con-
tra menos de 2% na média nacional. 
Um dos destaques é o chamado Cir-
cuito das Águas. 

Com apoio da InvestSP, oito cida-
des da região atualizaram suas leis 
em conjunto e estão prontas para 
receber os investimentos na infra-
estrutura do 5G: Águas de Lindoia, 
Amparo, Holambra, Jaguariúna, 
Lindoia, Monte Alegre de Sul, Serra 
Negra e Socorro.

A Região Metropolitana de Cam-
pinas se destacou pois dos nove mu-
nicípios que compõem o Circuito das 
Águas, oito já atualizaram suas leis. 
A cidade, que conta com mais de 1,2 
milhão de habitantes, de acordo com 
o IGBE, deve ser a primeira da re-
gião a receber a tecnologia, em janei-
ro de 2023.

Mas, ainda assim, outros muni-
cípios menores já se adiantaram e 
adaptaram suas legislações. É o caso 
de Holambra e Jaguariúna. 

O Prefeito de Jaguariúna, Gusta-
vo Reis, comenta que a cidade fez a 
sua parte, sendo a primeira da RMC 
e umas das primeiras do país a apro-
var no Legislativo, no fi nal do ano 
passado, as adequações na legislação 
municipal necessárias para atender o 
5G. “A InvestSP contribui muito no 
apoio aos municípios nesse processo. 
No caso de Jaguariúna, a cidade saiu 
na frente, elaborando o seu próprio 
projeto de atualização da legislação”.    

Reis reforça que a chegada efeti-
va do 5G no município depende do 
cronograma de implantação da tec-
nologia em todo o Brasil, mas que o 
importante é que a cidade está prepa-
rada para quando isso acontecer. 

Segundo o Prefeito, a chegada da 
novidade deve contribuir para o de-
senvolvimento das cidades inteligen-
tes. “Vivemos num mundo cada vez 
mais tecnológico e conectado, onde o 
uso da tecnologia já faz parte do dia a 
dia das pessoas. Esse “novo mundo” 
será consolidado com a revolução 
que será provocada pela implemen-

tófalo, analista da InvestSP e coor-
denador do Programa Conecta SP.

De acordo com a determinação da 
Anatel, a tecnologia deve estar dispo-
nível nas demais capitais ainda neste 

ano e, depois, aos poucos, chegará 
às cidades menores. Existe um cro-
nograma determinado pela agência 
com base no tamanho da população, 
por exemplo, mas a tendência é que 
quanto antes os municípios alterem 
suas leis, mais rápido as operadoras 
invistam na infraestrutura.

Em São Paulo, mais de 600 mu-
nicípios precisarão alterar suas leis 
que tratam da instalação de antenas 
de telecomunicações para receber a 
internet 5G. Isso porque as regras 
em vigor difi cultam a chegada da 
tecnologia, que garantirá uma na-
vegação até 100 vezes mais rápida, 
mas depende da instalação de um 
número de antenas até dez vezes 
maior que o atual. 

“As leis municipais de antenas 
são, a grande maioria, do começo 
dos anos dois mil, quando a inter-

tação da tecnologia 5G. Cidades in-
teligentes, carros autônomos e a te-
lemedicina são boas expectativas de 
serviços e funcionalidades que po-
dem ser concretizadas a partir do 5G, 
por suas características de altíssima 
velocidade de transmissão de dados 
e baixa latência”.

Em Holambra, o Prefeito Fer-
nando Capato ressalta que foi feito 
o necessário para deixar o caminho 
livre para a implementação da nova 
tecnologia. “O processo começou 
com o pioneirismo do executivo mu-
nicipal em buscar e abrir as portas 
de Holambra para essa tecnologia 
5G, enviou o projeto para votação 
na Câmara Municipal, em parceria 
juntos viram a necessidade, adequa-
ram-se a parte legislativa para que o 
município se tornasse apto aos olhos 
das empresas que detêm esse pionei-
rismo da tecnologia 5G e trazer isso 
para Holambra”. 

A previsão, diante do cronograma 
da Anatel, é de que chegue a partir 
de 2026, para cidades com menos 
de 30 mil habitantes. “Mas estamos 
bem esperançosos que isso possa 
acontecer antes. Porque Campinas 
já está para receber, e é uma cida-
de muito próxima. E tem a parceria 
entre o Polo de Inovação do Interior 
Paulista, junto com a InvestSP, que 
construiu a força entre as cidades do 
Circuito das Águas, para ter uma voz 
para trazer isso para as cidades aqui. 
E a gente está pronto para servir de 
um projeto piloto para a implantação 
da tecnologia 5G em Holambra”, en-
cerra Capato.

• RMC SE DESTACA •
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Nilton C. Tristão
Cientista Político

Mudanças na comunicação digital e redes sociais terão grande relevância nas eleições

Novos Tempos, Outras Demandas

Auniversalização das redes 
sociais modifi caram, de so-
bremaneira, as dinâmicas 

dos processos eleitorais, notada-
mente, através da desconstrução 
do perfi l estático da comunicação 
publicitária e da incorporação de 
narrativas que privilegiam a capila-
ridade, interação e o engajamento 

entre os indivíduos em sua dimen-
são digital. Embora o estabeleci-
mento das interlocuções ciberné-
ticas em incontáveis postagens se 
apresentem na forma de manifesta-
ções com traços de esquizofrenia, 
transtorno dissociativo e precon-
ceito latente, para todos aqueles 
que buscam conquistar o sufrágio 

popular ou aprovação coletiva a 
partir desse ambiente, precisam in-
corporar teses, bandeiras e ideários 
aos seus projetos. Ou seja, mais do 
que nunca, o posicionamento polí-
tico autêntico vem se tornando uma 
exigência visceral e a sua ausência, 
um obstáculo aos que pleiteiam an-
gariar votos por meio de discursos 

generalistas e dissimulados. Em 
outros termos, no mundo da repre-
sentação parlamentar, o brasileiro 
aumentará a quantidade de barrei-
ras aos desprovidos de coragem e 
carentes de propósitos.

Mudanças na comunicação digital e redes sociais terão grande relevância nas eleições

Seminários e palestras estão sendo promovidos pelas entidades

Parceria entre Parlamento da Bragantina 
e Uvesp movimenta região

Aparceria entre o Parlamen-
to Regional da Bragantina 
e Uvesp (União dos Verea-

dores do Estado de São Paulo) vem 
possibilitando a realização de vários 
eventos e palestras para os parla-
mentares, servidores e interessados 
em geral da região. Com temas de 
interesses dos municípios, os even-
tos estão trazendo informação e co-
nhecimento que auxiliam no geren-
ciamento das cidades.

A presidente do Parlamento Re-
gional da Bragantina e da Câmara 
Municipal de Bragança Paulista, 
Gislene Cristiane Bueno (Gi Borbo-
leta), vem ressaltando a importância 
da parceira. “O Parlamento foi cria-
do com o intuito de discutir os pro-
blemas de forma conjunta pelos mu-
nicípios da região. Graças à parceria 
fi rmada com a Uvesp e com a ajuda 
inestimável da Fatec-Bragança Pau-
lista, OAB-Bragança Paulista e a Es-
cola do Parlamento da Câmara Mu-
nicipal de Bragança Paulista temos 
conseguindo realizar palestras e reu-
nir parlamentares e servidores de toda 

a região. Ao discutir esses assuntos 
conjuntamente, uma cidade ajuda a 
outra e soluções vão sendo encontra-
das”, afi rmou Gislene Bueno.

O Parlamento Regional da Bra-
gantina foi ofi cializado no início de 
novembro de 2021 e um mês após já 
realizava seu primeiro evento. Com 
a Prefeitura de Bragança Paulista, o 
Parlamento Regional e a Uvesp pro-
moveram o seminário Lançamento 
das Melhores Práticas Legislativas 
de Turismo. O evento contou com a 
presença do secretário de Estado de 
Turismo e Viagens.

Em 2022, a parceria 
Parlamento Regional e 
Uvesp ganhou o refor-
ço da Escola do Par-
lamento da Câmara 
Municipal de Bragan-
ça Paulista. O órgão 
da Câmara Municipal 
foi criado em 2017 com 
a intenção de trazer pales-
tras, cursos e seminários para 
os servidores do Legislativo e pú-
blico em geral. “O ganho que a Es-
cola do Parlamento tem trazido para 
o Legislativo é enorme. Desde a sua 
criação, ela vem trazendo temas im-
portantes. E, agora, passou também 
a ter uma presença regional”, afi r-
mou a presidente da Câmara de Bra-
gança e do Parlamento Regional.

 A parceira, no entanto, não para 
de crescer. O interesse em auxiliar 
no desenvolvimento da Região Bra-
gantina atrai mais entidades. É o 
caso da Fatec-Bragança Paulista e 
da Subseção Bragança Paulista da 
OAB (Ordem dos Advogados do 

O Parlamento 
foi criado com 

o intuito de 
discutir os 

problemas de 
forma conjunta 

pelos municípios 
da região’

Da Redação 
uvesp@uvesp.com.br

Em 2022, a parceria 

a intenção de trazer pales-
tras, cursos e seminários para 
os servidores do Legislativo e pú-

Brasil). As duas entidades colabo-
ram discutindo temas e fornecimento 
palestrantes e conhecimento técnico 
para os eventos.

Apenas para ilustrar, temas já tra-
zidos por essas parcerias foram a Ci-
dade do Futuro, apresentado por pro-
fessores da Fatec-Bragança Paulista, 
os desafi os do SUS (Sistema Único 
de Saúde), apresentado por professora 
e pesquisadora da Unicamp (Univer-
sidade de Campinas) e a participação 
da mulher na política, com pales-

trante trazida pela OAB-
Bragança Paulista.

“Esse é só o co-
meço. Muito mais 

virá por aí. Esta-

mos preparando uma série de eventos 
que irá discutir os principais problemas 
da região e possibilidades de desenvol-
vimento para as cidades. Tudo isso só 
está sendo possível graças à Uvesp, a 
OAB-Bragança Paulista, a Fatec-Bra-
gança Paulista e a Escola do Parlamen-
to”, disse Gislene Bueno.

Segundo a presidente do Parla-
mento Regional, o mais importante 
é que toda a região bragantina vem 
se envolvendo com as discussões. 
Representantes do Executivo e do 
Legislativo de Águas de Lindóia, 
Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Per-
dões, Bragança Paulista, Joanópolis, 
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Na-
zaré Paulista, Pinhalzinho, Serra Ne-
gra, Tuiuti, Vargem, Morungaba, São 
Paulo, Pindamonhangaba, Itatiba, Ja-
guariúna, Mairiporã, Cunha e Jarinu 
estão participando dos eventos.

O Parlamento Regional da Bra-
gantina é formado pelas Câmaras 
das cidades de Águas de Lindóia, 
Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos 
Perdões, Bragança Paulista, Joanó-
polis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, 
Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhal-
zinho, Piracaia, Serra Negra, Socor-
ro, Tuiuti e Vargem, unindo uma re-
gião com população total de 592 mil 
habitantes e PIB (Produto Interno 
Bruno) de R$ 23 bilhões.

Gislene Cristiane Bueno (Gi Borboleta), presidente do 
Parlamento Regional da Bragantina e da Câmara Municipal de Bragança Paulista 

Em conjunto, estão sendo realizados diversos eventos com temas de interesse dos municípios
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Aestância turística de Ho-
lambra, reconhecida como 
a “Capital das Flores”, no 

último dia 27/06, sediou a aula de 
conclusão do curso de elaboração do 
Plano de Marketing Turístico de mais 
seis estâncias paulistas. 

“O curso demonstrou na prática 
que o desenvolvimento do turismo 
nas localidades acontece a partir de 
uma agenda comum entre a iniciati-
va privada e o poder público, pauta-
da pela interação, criatividade e ino-

Formatura do curso de elaboração de Plano de Marketing Turístico

Assessoria de Imprensa Aprecesp
imprensa@aprecesp.com.br

vação”, destaca Jéssica Kobayashi, 
coordenadora de Desenvolvimento 
Turismo e Hospitalidade (Senac-SP).

O curso é mais uma iniciativa da 
APRECESP- Associação das Prefei-
turas das Cidades Estância do Estado 
de São Paulo e o SENAC-SP, que teve 
duração de 94 horas de curso on-line 
e foi ministrado pelos professores 
Paulo Vitor Targa e Valéria Thomaz. 

“No curso ensinamos as equipes a 
trabalhar o turismo com estratégia, a 
partir da compreensão da história, ana-
lisando os dados de pesquisa aplicada 
por eles e,  assim, encontrar um novo 
produto turístico que tenha identidade 
com o seu município e, posteriormente, 
tenham um plano de ação para consoli-
dá-lo no mercado e atrair mais turistas”,
enfatiza o professor Paulo Vitor Targa. 

O curso de capacitação contou 
com a participação de representantes 
de prefeituras, das secretárias e dire-
torias de turismo e dos conselhos mu-
nicipais de turismo, que apresentaram 
seus planos de marketing focados em 
novos produtos turísticos com identi-
dade, são eles: 
1. Holambra - Cultura Holandesa
2. São Roque - Roteiro Histórico 
e Cultural
3. Serra Negra - Vale do Café
4. Santa Rita do Passa Quatro - 
Identifi cação da Vocação Turística
5. Lindoia - Envasamento de Água 
Mineral e Rafting
6. São Bento do Sapucai - Ro-
teiro Gastronômico e Cultural do 
Zé Pereira.

Parabéns às equipes 
das seis estâncias que 

se formaram no curso Plano 
de Marketing Turístico, 

fruto da nossa parceria com 
o SENAC-SP. A capacitação 

continuada dos gestores é um 
dos pilares da nossa entidade 
e a nossa equipe técnica está 

sempre buscando trazer 
inovações e conhecimento em 

prol da profissionalização e 
desenvolvimento do turismo 

em nossas estâncias paulistas’

Marquinho 
Oliveira •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

Mais informações, 
assista o vídeo 

Seis estâncias realizaram o curso parceria entre a APRECESP e o SENAC SP

Alunos e professores do curso de Elaboração do Plano de Marketing com Identidade

A Prefeita de Guapiaçu, Luciani Cristina Martinelli Gimenes, foi eleita Presidente da associação

Durante o evento, o Secretário de 
Desenvolvimento Regional do 

Estado, Rubens Cury, esteve 
representando o Governador

A APVPESP foi criada ofi cialmente em evento na ALESP,
onde foi defi nido estatuto e diretoria da entidade

• NOVOS PRODUTOS 
TURÍSTICOS •

A APVPESP teve criação ofi cial e eleição de diretoria em evento realizado na ALESP

Prefeitas e Vice-Prefeitas de São Paulo 
se unem com o objetivo de ampliar 
representatividade feminina na política

Segundo o IBGE, 51% da po-
pulação brasileira é feminina 
e, de acordo com os dados do 

TSE, 53% do eleitorado também. 
Mas isso ainda não se refl ete na polí-
tica, já que as mulheres ocupam ape-
nas 15% dos cargos eletivos no país.

Em 2022, completaram-se 90 anos 
da conquista do direito ao voto femi-
nino. Além disso, desde 1995, pelo 
menos 30% das candidaturas dos par-
tidos deve ser de mulheres e, recente-
mente, foi promulgada no Congresso 
uma cota de 30% do Fundo Eleitoral 
para candidaturas femininas.

Ou seja, as conquistas seguem 
surgindo, mas ainda há desafi os e 
difi culdades a serem superados, 
principalmente em relação à igual-
dade substancial, como compromis-
sos de toda sociedade que pretenda 
ser justa e civilizada.

Em pesquisa realizada pela Inter-
-Parliamentary Union, o Brasil foi 
ranqueado na 145ª posição entre 186 
países em relação à representação 
feminina na política. E em âmbito 
municipal, esse número é ainda mais 
representativo, afi nal, apenas 11,8% 
dos 5.568 municípios brasileiros são 
comandados por mulheres.

E é justamente visando ampliar a 
participação das mulheres na políti-
ca, criar um canal de comunicação e 
realizações concretas ao lado de mu-
lheres representantes de movimentos 
voltados à valorização da condição 

feminina que foi criada, neste mês 
de julho, a APVPESP – Associação 
das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Es-
tado de São Paulo.

Além disso, a associação espera 
dar suporte e incentivar a trocas de 
boas práticas em gestão, promoção 
de debates e sugestões, formatação 
de parcerias público/privada, im-
plantação de projetos e ações volta-
das ao desenvolvimento e bem estar 
de todas as mulheres, de todas as 
idades, de todas as classes sociais 
em qualquer área ou atividade, prin-
cipalmente nas demandas sociais, de 
saúde, educação e cultura, emprego 
e renda, combate a violência, inclu-
são e mobilidade. 

A entidade foi criada em even-
to realizado na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, 
quando foram realizadas 
assembleia de aprova-
ção de estatuto, elei-
ção e posse da pri-
meira diretoria.

A assembleia 
realizada no Au-
ditório Teotônio 
Vilela, completa-
mente lotado, foi 
presidida pela Pre-
feita Maria da Graça 
Zucchi Moraes, de Itirapi-
na, e secretariada pela Vice-Prefei-
ta Anete Monteiro dos Santos Casa-
grande, de Araras. 

As conquistas 
seguem 

surgindo, 
mas ainda 

há desafios e 
dificuldades 

a serem 
superados’

Eliria Buso 
uvesp@uvesp.com.br

A Prefeita de Guapiaçu, Luciani 
Cristina Martinelli Gimenes, que deu 
início ao movimento de criação da or-
ganização, participou da mesa ao lado 
dos convidados importantes como: a 
ex-Deputada e ex-Secretária dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência, 

Desenvolvimento Regional do 
Estado, Rubens Cury,

representando o Governador

quando foram realizadas 
assembleia de aprova-
ção de estatuto, elei-

presidida pela Pre-
feita Maria da Graça 
Zucchi Moraes, de Itirapi-

Célia Leão, a ex-Promotora de Justi-
ça e Presidente do Instituto Justiça de 
Saia, Gabriela Manssur, e o Secretá-
rio de Desenvolvimento Regional do 
Estado, Rubens Cury, representando 
o Governador Rodrigo Garcia.

A primeira diretoria eleita para 
um mandato de quatro anos tem a 
participação de 19 prefeitas e 11 vi-
ce-prefeitas distribuídas nos cargos 
de diretoria administrativa, conselho 
deliberativo e conselho fi scal. São 
elas: a Prefeita de Guapiaçu, Luciani 
Cristina Martinelli Gimenes, como 
Presidente, a Prefeita de Caiuá, Rute 
Almeida dos Santos Lima, como 1ª 
Vice-Presidente, e a Vice-Prefeita 
de Guarujá, Adriana Soares Araújo 
Machado, como 2ª Vice-Presidente.

Para a presidente da APVPESP: “a 
missão agora da primeira diretoria é a 
de pregar a união e participação das 
60 prefeitas e 100 vice-prefeitas do 
estado nas ações a serem praticadas 
pela entidade e contribuir não só para 
a valorização e o cuidado com todas 
as mulheres desde seu nascimento até 
a melhor idade, mas também para o 
aumento da participação das mulhe-
res na política que ainda está muito 
aquém em nosso estado e nosso país”.

Luciani reforça ainda que lugar de 
mulher é onde ela quer estar e que as 
mulheres precisam, em todos os cam-
pos ampliar sua representatividade. “A 
ação promovida pelas destemidas pre-
feitas e vice-prefeitas que se uniram e 
fundaram a entidade busca, não só re-
presentar as prefeitas e vice-prefeitas 
do Estado de São Paulo, mas muito 
mais que isso, a APVPESP busca rea-
lizar ações concretas em parcerias pú-
blicas e privadas visando a aceleração 
de movimentos com foco na valoriza-
ção da mulher na sociedade”.
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SOROCABA

gia de empréstimo e devolução, 
sistema antifurto, além de de-
fletores de sinalização noturna 
e sistema de iluminação com 
LED. Elas podem ser empresta-
das aos usuários no período das 
5h às 22h59, sendo que, para 
devolução, a operacionalização 
é ininterrupta, ou seja, 24 horas 
por dia. O tempo de utilização é 
de até uma hora.

Integrabike 
Novo modelo do sistema começa 
a operar em Sorocaba

APrefeitura de Sorocaba 
deu início à operação 
do novo modelo do sis-

tema Integrabike na cidade. O 
serviço de bicicletas públicas 
compartilhadas, é gratuito para 
a população e integrado com a 
rede de transporte coletivo da 
cidade. As bicicletas contam 
como design ergonômico e du-
rável, câmbio manual, tecnolo-

Objetivo é desenvolver a educação ambiental junto aos alunos das 
redes municipal e estadual de ensino com as hortaliças e mudas de 
árvores e plantas cultivadas no espaço, além de ter como fi nalidade, 

pesquisa e o desenvolvimento de atividades voltadas à preservação e ges-
tão dos recursos naturais e à sustentabilidade, priorizando a construção de 
uma sociedade ecologicamente responsável, a participação da sociedade na 
discussão das questões ambientais, entre outros. 

POÁ

Viveiro e Estufa  
Secretaria de Meio Ambiente entrega à população

Oprojeto tem como objetivo oferecer no contraturno escolar um 
complemento para o Ensino Fundamental, com atividades prá-
ticas relacionadas a diversas matérias da grade curricular como: 

Meio Ambiente, Ciências, Química, Nutrição e Agronomia. As crianças 
aprenderão sobre os fenômenos naturais da natureza em geral, desde a 
polinização de fl ores ao crescimento da mata ciliar.

Fazenda Santa Adelaide tem 
projeto ambiental
Prefeitura fi rma parceria

MORUNGABA
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Um projeto da startup Plant-
Verd, que atua na recupe-
ração de áreas ambientais 

degradadas, com investimento da 
Dersa, responsável pela conserva-
ção da rodovia, construiu uma pon-
te verde no trecho que liga o Vale 
do Paraíba ao Litoral Norte para 
garantir que animais possam atra-
vessar por ela para ir de um lado ao 
outro da estrada e, assim, evitar os 
acidentes por atropelamento. Com 
1.000 m² de área, a ponte foi cons-
truída com árvores frutíferas nati-
vas da região, que ajudam a atrair 
os animais, além de espécies locais 
ameaçadas de extinção, como o ce-
dro-cheiroso. Assim, além de ajudar 
a conservar a fauna, também contri-
bui para recuperar a fl ora do lugar.

D
esde 1º de maio, a Operação Inverno contabiliza 6.685 coberto-
res distribuídos. Nesse mesmo período, foram realizadas 3.978 
abordagens nas ruas de Campinas e 781 encaminhamentos ao 

Samim. O trabalho é realizado por uma equipe multidisciplinar com-
posta por assistentes sociais, psicólogos e educadores que atuam di-
retamente nas ruas.

Distribuição de 6,6 mil cobertores 

Ponte Verde

RODOVIA DOS TAMOIOS

Biblioteca 
digital 
gratuita
Acervo tem mais 
de 15 mil títulos

Evita atropelamento 
de animais

O
governo de São Paulo lan-
çou neste mês uma biblio-
teca digital gratuita com um 

acervo de mais de 15 mil títulos e 
uma vasta grade de atividades cul-
turais, como clubes de leitura e ofi -
cinas de capacitação. A iniciativa 
irá interagir com as cerca de 330 
bibliotecas municipais que inte-
gram o Sistema Estadual de Biblio-
tecas Públicas (SisEB), localizadas 
em 240 cidades no estado.

SÃO PAULO

CAMPINAS 

Operação Inverno 

OLÍMPIA

Bruno Tiago Pereira, na categoria 
sênior meio leve (vice-campeão), 
Adriano Araí, na categoria sub 13 
peso leve (vice-campeão), Camilly 
Eduarda Pereira categoria, sub 15 
peso pesado (terceiro colocado) 
e Vitor Hugo Amaro, categoria sub 
15 leve (quarto colocado).

Judô olimpiense
Três medalhas no torneio de Guaíra

A
equipe olimpiense de judô 
da Escola Municipal “Sanki-
ti Takahashi” participou do 

17º Torneio de Judô Takeshi Uemu-
ra, na cidade de Guaíra. A compe-
tição, que é considerada uma das 
mais tradicionais da região na 
modalidade, recebeu centenas de 
atletas de mais de 15 cidades do es-
tado. Com excelente participação, 
os olimpienses trouxeram duas 
medalhas de prata e uma medalha 
de bronze para a Estância Turística 
de Olímpia. Os vencedores foram 

Os olimpienses 
trouxeram duas 

medalhas de prata 
e uma medalha 

de bronze’

Brasileiros criam ônibus solar
100 mil Km sem uma gota de combustível

P
esquisadores do Laboratório Fotovoltaica, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, apresentaram o primeiro protótipo 
do eBus, um ônibus que funciona a partir de eletricidade gera-

da pelo sol. 100% desenvolvido e montado no Brasil, com o apoio 
das empresas WEG, Marco Polo e Eletra, trata-se do primeiro veí-
culo elétrico a bateria que é totalmente carregado com energia solar 
fotovoltaica para funcionar. A intenção dos estudantes é se apro-
fundar no funcionamento do ônibus solar para poder implementar a 
tecnologia no transporte público de todo o Brasil.

SANTA CATARINA
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tre, reforçando a imagem do Bra-
sil como destino de “sol e praia”. 

No segundo semestre desse ano, 
feiras, presstrips e novas ações em 
âmbito mundial serão realizadas, 
com foco não só no turismo de la-
zer, como também no corporativo.

“O Brasil já esteve na 7ª. po-
sição no ranking do turismo de 
negócios, hoje estamos na 27ª. po-
sição. Estamos trabalhando muito 
para voltarmos ao nosso antigo 
patamar, buscando ainda uma me-
lhor posição”, comenta o presi-
dente da EMBRATUR.

Em encontro promovido pelo 
Visite São Paulo e Unedes-
tinos, através de seu presi-

dente Toni Sando, e o presidente 
da Agência Brasileira de Promo-
ção Internacional do Turismo 
(EMBRATUR), Silvio Santos do 
Nascimento, que apresentou as 

19ª edição Salão São Paulo 
de Turismo
Com novidades esse ano

Ojá tradicional Salão São Paulo de Turismo traz esse ano várias no-
vidades para o público visitante. Quem visitar a feira poderá com-
prar pacotes com descontos promocionais. Serão mais de 100 des-

tinos dentro do Estado de São Paulo, com pacotes a valores promocionais. 
Em paralelo acontece também o 20º Congresso o Turismo Paulista e o 
Fórum Turismo transforma.com cursos e gaspalestras abertos ao público 
levantando temas de grande importância para profi ssionais e estudantes da 
área. Dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luiz.

SÃO PAULO

EMBRATUR
Presidente fala sobre ações

NACIONAL

“Destinos Inteligentes”
Turismo passa a ter o App

Aplataforma digital “Des-
tinos Inteligentes” é uma 
ferramenta em forma de 

aplicativo que pode ser acessa-
do pelo celular, computador ou 
tablete com informações de atra-
tivos turísticos, hospedagem, 
alimentação, infraestrutura e 
calendário de eventos de Piraju, 

PIRAJU

 A plataforma digital 
“Destinos Inteligentes” 
é uma ferramenta em 

forma de aplicativo’

facilitando ao turista que busca 
a cidade como destino, poder se 
programar para aproveitar tudo 
o que o município oferece.

Karisa Nogueira e Silvio Monteiro

ações realizadas no primeiro se-
mestre desse ano, para promover 
o turismo brasileiro no exterior. 

A participação em feiras do tra-
de, a realização de Road-Shows, 
mídias televisivas e externas, 
além de redes sociais, foram al-
gumas das ferramentas utilizadas 
para mostrar as belezas do Brasil, 
com sua diversidade, seis biomas 
distintos e gastronomia única. 

Segundo Karisa Nogueira, di-
retora de marketing, inteligência 
e comunicação da Agência, a Ar-
gentina Estados é o primeiro país 
em emissões para o Brasil, fi cando 
os Estados Unidos em segundo e a 
América Latina em seguida; tendo 
por isso as ações sido principal-
mente localizadas nesses destinos. 
Em fevereiro e março desse ano, 
foi realizada parceria com as OTs 
americanas, em um investimento 
de 150 milhões de dólares, resul-
tando em 5,7 milhões em com-

pras; um retorno de US$ 38 dó-
lares para cada US$ 1 investido. 
Novas ações foram realizadas em 
maio e junho. 

O mercado latino também foi 
trabalhado nesse primeiro semes-

Toni Sando e Silvio Monteiro

 O Brasil já esteve 
na 7ª. posição no 

ranking do turismo 
de negócios, 

hoje estamos na 
27ª. posição’

Quase 200 mil 
atendimentos
Saúde registra no primeiro semestre deste ano

Um levantamento da Se-
cretaria de Saúde apontou 
um aumento de 197.955 

atendimentos no primeiro semestre 
deste ano, nas unidades de urgên-
cia e emergência, se comparado ao 
mesmo período de 2.021. Somen-
te neste ano, já foram contratados 
275 novos servidores para a saúde 
e, nos próximos dias, será encami-
nhado um projeto para a Câmara 

FRANCA

 Somente neste ano, 
já foram contratados 
275 novos servidores 

para a saúde’

Municipal, com o objetivo de re-
forçar o atendimento, com médi-
cos nos Prontos-Socorros e UPAS. 
Investimentos também estão sen-
do feitos para a construção de no-
vas unidades de saúde.

Raio-x 
odontológico
Sete UBSs receberam 
aparelhos

RIBEIRÃO PRETO FERRAZ DE VASCONCELOS

AME Mais 
Idoso 
Com mais de 55% 
de execução

Complexo hospitalar entra na 
fase de formatação da estru-
tura da fachada principal para 

receber toda parte do vidro e pai-
sagismo. A previsão de entrega do 
complexo hospitalar é para dezembro 
deste ano. O AME Mais Idoso está 
sendo construído em um terreno com 
mais de 17 mil metros quadrados. O 
hospital atenderá 26 especialidades 
médicas, desde a primeira consulta, 
diagnóstico, tratamento e cirurgias, se 
necessário. Realizará mais de 4,6 mil 
consultas médicas e não médicas por 
semana, 200 cirurgias ambulatoriais e 
22 mil exames por mês.

JOANÓPOLIS

ASecretaria Municipal de Saúde fi nalizou a primeira turma do 
Programa Antitabagismo de 2022. O programa teve início com 
11 participantes, dos quais 4 cessaram o hábito de fumar. O 

acompanhamento é realizado através de encontros semanais e conta 
com o atendimento multidisciplinar de médico, psicóloga, farmacêuti-
ca, dentista, enfermagem e agente de saúde.

Programa 
Antitabagismo
Primeira turma é fi nalizada

OCirurgia Agora é um programa inédito no Estado de São Paulo 
onde a Secretaria de Saúde de Andradina vai promover a tão es-
perada cirurgia para mais de 3 mil pessoas. Todas as pessoas em 

fi la de espera para cirurgias eletivas estão sendo convocados para realizar 
a atualização de exames e avaliação médica antes da cirurgia.

Programa Cirurgia Agora
As cirurgias já começaram

ANDRADINA

Com objetivo de aprimo-
rar o atendimento odon-
tológico e agilizar os 

encaminhamentos e serviços, 
a Secretaria de Saúde de Fer-
raz de Vasconcelos adquiriu 
sete novos equipamentos para 
Raio-X. Com os equipamentos 
será possível realizar 210 exa-
mes por mês. Foram investi-
dos R$ 60 mil, provenientes de 
emenda parlamentar.
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ITÁPOLIS

Itápolis, a capital nacional do sorvete
E uma das maiores produtoras de laranja do mundo

Localizada a 360 Km da capital 
paulista, a cidade de Itápolis 
tem um clima quente, e está 

entre as maiores produtoras de laran-
ja do mundo e com um dos mais al-
tos PIBs do Brasil, fazendo dela uma 
cidade com alta qualidade de vida, 
mas sem perder a tranquilidade das 
cidades interioranas.

O território itapolitano é conheci-
do desde 1723, quando da exploração 
do ouro na região, e sua história como 
cidade começa 1862, mantendo até 
hoje muitas das tradições culturais. 

A Igreja Matriz da Paróquia do 
Divino Espírito Santo, está entre os 
mais belos templos religiosos do Es-
tado de São Paulo. Construída sobre 
pedras, com paredes internas rica-
mente decoradas com afrescos con-

feccionados por artistas italianos em 
meados dos anos 40, misturando os 
estilos gótico e romano. O acervo da 
matriz é composto dezenas de ima-
gens de santos, sendo algumas delas 
importadas da Europa e o órgão de 
origem alemã é uma raridade única 
no Brasil e o segundo no mundo.

Mas hoje Itápolis se destaca como 
a capital nacional do sorvete, com 
mais de 108 fabricantes do produto, 
a cidade possui 22 sorveterias, ha-
vendo inclusive a Rota do Sorvete, 
escolhida pela própria população do 
município que elegeu o melhor sabor 
fabricado por cada sorveteria. O des-
taque não é apenas pelo número de 
fabricantes ou sorveterias, mas tam-
bém por produzir o melhor sorvete 
artesanal, com sabores únicos e que 

agradam á todo tipo de público con-
sumidor. Tem gorgonzola com doce 
de leite, Laranja e até brigadeiro tipo 
raspa de panela, entre outros tantos.

A cidade tem outros atrativos 
como dois Orquidários, onde são pro-

Foto 1 - (Em cima) Parque 
Ecológico Boa Vista (lago); 
Foto 2 - (Em cima) Prefeito 
Mi Reggiani; Foto 3 - Igreja 
matriz; Foto 4 - Sorvete; 
Foto 5 - Coreto na Praça 
Roberto Del Guércio; Foto 6 - 
Orquidário; Foto 7 - Aeroclube

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

duzidas mudas, o Parque Ecológico 
Boa Vista, o Aeroclube com 81 anos 
de existência sendo um dos maiores 
da América Latina e referência na 
formação de pilotos da aviação civil, 
o Cristo Redentor e uma extensa área 
rural onde podem ser praticados os 
ciclismo e esportes radicais.

A Festa do Sorvete reúne mui-
tos turistas, onde há competição de 
quem come mais sorvete, há ainda 
a Festa do Peão, Encontro de Car-
ros Antigos, Encontro de Motoclu-
bes, Festa do Pimentão concluindo 
a Feira de Hortifrutis, Festas de 
Bairros Rurais percorrendo a Rota 
das Capelas, Baile da AIA, Festi-
val Natal Luz, com decoração de 
luzes especiais, chegada do Papai 
Noel e apresentações culturais du-
rante as noites de comércio aberto; 
Carnaval de Rua, promovido pela 
Prefeitura Municipal.

 “Estamos implementando uma 
nova visão em Itápolis sobre a im-
portância do turismo. Nossa gestão 
visualiza e valoriza o potencial que 
o mercado do turismo tem e porque 
reconhecemos nossas potenciali-
dades locais e sabemos como isso 
pode movimentar os negócios na 
cidade, gerando emprego, renda e 
novas oportunidades”, destacou o 
prefeito Mi Reggiani.
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AColônia de Férias terá programação diária com várias atividades re-
creativas. O evento é gratuito e podem participar pessoas de todas as 
idades, como crianças, adolescentes, jovens e adultos.  Durante a Co-

lônia de Férias são realizadas brincadeiras e atividades com ping-pong, damas e 
dominó além das atividades esportivas como futebol, voleibol e basquete.

Nova avenida terá Boulevard, espaço multiuso para ciclistas e pedestres, 
além de ampliar em cerca de 50% a quantidade de vagas de estaciona-
mento. O serviço será executado por etapas, iniciando pela substituição da 

iluminação ornamental seguindo o padrão instalado no prolongamento da Aveni-
da. Nessa primeira etapa, os trabalhos também contemplarão o alinhamento dos 
canteiros e construção de um espaço multiuso que poderá ser utilizado por ciclistas 
e pedestres, como uma espécie de ciclovia e pista de caminhada.

Alunos de 
escola municipal 
visitam Centro 
de Convivência 
do Idoso

Oprojeto ‘União Faz a Vida’ 
está sendo trabalhado com 
estes alunos ao longo des-

te ano letivo. O principal objetivo 
desta iniciativa é auxiliar as crian-
ças a lidarem com suas próprias 
emoções. A primeira visita reu-
niu 13 estudantes do Jardim 3B, 
acompanhados por professores. O 
encontro desta visa a aproximação 
entre idosos e crianças.

Rocinhas Familiares 

Modernidade, mobilidade e desenvolvimento

Titularização de 241 propriedades

Revitalização da principal avenida da cidade

MATÃO ITUPEVA

Os trabalhos de regularização fundiária iniciaram em 2019, por 
meio de um convênio fi rmado entre a Prefeitura e a Fundação 
ITESP, agora 241 lotes terão suas titularidades transmitidas pa-

ras os respectivos detentores, isentos de taxas e emolumentos, o que 
signifi ca que os ocupantes receberão gratuitamente esses títulos; com 
isso os serviços de fornecimento individualizado de água potável serão 
iniciados o mais breve possível. 

Escolas da rede 
municipal levaram 
estudantes 
ao cinema
Complementam visita com 
debate sobre globalização

Crianças compartilham a 
importância de desenvolver 
as emoções desde cedo

Diversas atividades rela-
cionadas as questões de 
preservação do meio am-

biente foram realizadas, com en-
volvimento da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e II, Médio 
e o EJA. O objetivo foi desenvolver 
no estudante a consciência ecológi-
ca e atitudes práticas de respeito a 
biodiversidade. As ações pedagógi-
cas fazem parte do programa “Eco-
Matão. 778 crianças da 2ª etapa 
da Educação Infantil participaram 
da sessão de cinema no Cine Tea-
tro Matão, com o fi lme “Aimbo, a 
Guerreira da Amazônia”.

ILHA SOLTEIRA

VOTUPORANGA

APrefeitura de Aguaí dará início na construção da Casa da Juven-
tude e servirá de apoio ao público jovem que está no início da 
vida profi ssional. O objetivo do local é incentivar o empreendedo-

rismo, a economia criativa, a qualifi cação e estímulo ao desenvolvimento 
de projetos que envolvam tal público. Um dos diferenciais também é o 
incentivo ao coworking destinado ao trabalho colaborativo.

Secretaria de 
Esportes promove 
Colônia de Férias 
em Roseira
Atividades recreativas e esportivas acontecerão gratuitamente

Aguaí terá Casa da Juventude
O objetivo de dar apoio ao início da vida profi ssional dos jovens

ROSEIRA

AGUAÍ




