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EDITORIAL

Desenvolvimento Sustentável
da Região Metropolitana de
Campinas rumo ao ano de 2020
Alexandre Serpa, Vice-Presidente do CIESP, idealizador do evento

O presidente norte americano John Kennedy, certa vez, disse uma célebre frase: “O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do
crescimento”. Foi com a inspiração de ver a sociedade como um agente
transformador no processo de desenvolvimento da cidade de Campinas e
da Região Metropolitana, que o Ciclo de Debates surgiu.
O desenvolvimento regional é um dos temas que, sem dúvidas, traz
no seu contexto grandes desafios. São maiores ainda quando se trata da
Região Metropolitana, formatada em seu conjunto de 19 municípios, com
cerca de três milhões de habitantes. Uma das principais economias do
País e, porque não, do continente, tendo todo tipo de demandas, desde as
estruturais até as tecnológicas.
E para compreender, entender e agir junto ao grande universo das necessidades dos grandes centros urbanos, é primário se ater ao que existe e
estudar para elaborar propostas que auxiliem o planejamento, promovendo
o desenvolvimento sustentado.
Dentro desta visão, convidamos dezenas de especialistas para debater e propor soluções dentro do campo do conhecimento e da experiência
aplicada, a participarem dos 17 temas que escolhemos e que compuseram
os nove eventos do Ciclo de Debates, que se iniciou em 2011 e encerra-se
com a publicação desta revista.
Com a participação destes especialistas e líderes oriundos de diversas
áreas da sociedade civil, do governo e da área acadêmica, os encontros
foram imprescindíveis para verificarmos a complexidade dos problemas
encontrados na cidade, aprofundarmos o conhecimento sobre a dinâmica
da região metropolitana e propor soluções compatíveis e possíveis para
um desenvolvimento contínuo e duradouro, de forma planejada e integrada com todos os atores que participarem direta ou indiretamente do
desenvolvimento de Campinas.
Agradeço ao CIESP-Campinas e a todas as entidades parceiras que
contribuíram para o enriquecimento do evento. Agradeço a cada um dos
palestrantes, profissionais especialistas e companheiros que dispuseram
do seu tempo e de sua sabedoria para integrar este projeto, que hoje se
concretiza na forma de uma Revista Especial, que será destinada às lideranças políticas das cidades que compõem a RMC. Tudo isso, a fim
de contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para um
crescimento cada vez mais sustentável.
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PALAVRA DO DIRETOR
Foi com imenso orgulho que a Casa da Indústria
realizou esse importante evento idealizado pelo vice
-presidente do CIESP, Alexandre Serpa, em 2011 e
2012 e que teve como tema o Desenvolvimento Metropolitano de Campinas visando ao ano de 2020.
Nós, representantes da Indústria, acreditamos que
não basta somente pensar num futuro melhor para
a RMC, é preciso planejá-lo, com sustentabilidade,
estruturando o crescimento urbano de forma coesa e
ordenada, solidificando parcerias público-privadas
oferecendo à sua população e aos seus empresários,
uma cidade digna e segura para investir, produzir, trabalhar e viver com qualidade.
Destaco e agradeço a participação dos brilhantes
profissionais, especialistas, acadêmicos e pesquisadores convidados, que contribuíram de forma singular
para a qualidade dos diagnósticos e soluções apresentados nos painéis de debate.
José Nunes Filho, Diretor Titular CIESP-Campinas

Esta Revista se materializa, portanto, como nossa preocupação e como nossa contribuição para uma
sociedade civil e acadêmica e, principalmente, como
fonte de pesquisa para que os prefeitos da RMC e suas
equipes de gestão elaborem seus planos de governo
focados no que as cidades realmente precisam para
crescerem prósperas, sustentáveis e eficientes, oferecendo qualidade de vida e empregos à sua população,
além de oportunidades, infraestrutura e segurança jurídica a seus empreendedores.
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Da esquerda para a direita: Alexandre Serpa,
José Nunes Filho, Cícero Lívio, Ricardo Ribeiro,
Anícia Batistelo Pio e Nelson Gonçalvez

A Região Metropolitana de Campinas,
formada por dezenove municípios, ocupa
um lugar de destaque no cenário nacional,
mas é também uma região com problemas
sérios relacionados à logística e transporte de cargas e pessoas. Até hoje, o investimento em infraestrutura tem sido desproporcional ao crescimento das cidades
brasileiras e suas demandas, o que não é
diferente em Campinas.
Uma especial atenção nesse setor é
imprescindível para equacionar os problemas existentes e tornar a RMC referência,
sendo capaz de competir igualmente com
outros centros urbanos do país e do mundo.
O crescimento e o desenvolvimento
sustentáveis do setor industrial local dependem diretamente de uma infraestrutura inteligente e integrada dos setores
de energia, telecomunicações, transporte,
logística, abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, além da correta destinação de resíduos sólidos.
Para o presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes de Cargas de
Campinas e Região (Sindicamp), Carlos
Panzan, a questão relacionada à infraestrutura e o congestionamento do trânsito
em Campinas já é um problema bastante
conhecido de toda a sociedade.
Segundo ele, responsabilizar o transporte de cargas e pessoas realizado por

AS DIFICULDADES E A FALTA
DE INFRAESTRUTURA DO
TRANSPORTE VIÁRIO NA REGIÃO
caminhões e ônibus como os vilões e causadores do caos vivido diariamente não é
correto, uma vez que tais meios de transporte são responsáveis pela entrega de produtos aos mais variados locais, dos grandes
centros urbanos até cidades menores no
interior do Estado e do Brasil.
“Eu costumo dizer que o transporte rodoviário de carga é um mal necessário, pois
é aquele que entrega o medicamento, o vestuário, o alimento, entre outros itens vitais
no cotidiano da população. A estabilidade
econômica do país permitiu um avanço
significativo em melhoria das condições de
compra do cidadão brasileiro”, afirma.
Panzan destaca que o cenário econômico da região é marcado pela estabilidade da
economia, pelo aumento do poder aquisitivo da população, pelo maior consumo de
bens móveis e pela redução na utilização
dos serviços de transportes de massa. Ele
ainda avalia que nas regiões sul e sudeste

houve um excesso de venda de carros e
considera que fica evidente que a estrutura
viária não é suficiente para comportar a demanda atual de veículos nas vias urbanas e
rodovias da região.
Ele ressalta que o poder público concede alvará para instalação de residências, comércios, faculdades e indústrias
sem observar o fluxo de veículos que irão
trafegar nesses locais. Muitos prédios residenciais, por exemplo, são construídos
sem o planejamento de garagens para os
moradores. Consequentemente, esses veículos são deixados na rua e a via pública
se torna um estacionamento.
“O governo municipal precisa olhar para
a concessão de alvarás sob os seguintes questionamentos: têm condições de se instalar?
Qual é o fluxo de veículos da região? Haverá
estacionamento? Haverá segurança para esse
pessoal? Tal avaliação não acontece, quer dizer, sempre foi aleatório”, enfatiza.
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Panzan recorda-se da dificuldade de
entrega dos produtos, devido ao grande
fluxo de veículos circulando em toda a
cidade. Para ele é possível até mesmo o
desabastecimento desses produtos na cidade, caso não sejam tomadas providências para a melhoria do planejamento e da
fluidez do trânsito.
O assessor técnico da presidência da
Associação Nacional de Transportes Públicos, Ayrton Camargo e Silva considera a infraestrutura e a logística como
um desafio que busca gerenciar os fluxos
de determinada região para o transporte
de carga e também de passageiros, denominado integração.

“A integração mais organizada surgiu
em São Paulo com o metrô em 1975, quando as primeiras estações foram abertas e
a rede de ônibus se reorganizou para que
um pudesse alimentar o outro, mas ainda
temos um oceano a atravessar”, recorda.
Silva ressalta que o Brasil está em
franco desenvolvimento e é preciso aproveitar este momento para investir na atual
infraestrutura que já está saturada. É necessário resolver os problemas já existentes e consolidar a competitividade do país
em rede mundial, sendo mais eficiente
frente à economia globalizada.
Ele reforça que todas as outras regiões
metropolitanas do Brasil são estruturadas
em cima de uma Capital e Campinas foge à
regra. Tais conflitos nos grandes centros podem levar ao caos e tornar inviáveis a competitividade e a eficiência, uma vez que, por
falta de estrutura, as atividades mais dinâmicas acabam migrando para outras regiões.
“Em São Paulo, nos anos 70, diversos
fatores além do próprio colapso da ferrovia como instrumento de escoamento,
fizeram com que muitas indústrias procurassem se estabelecer a beira das rodovias.
Por outro lado, o encarecimento e a ocupação da terra inviabilizaram a expansão
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industrial e muitas indústrias saíram da
capital. Inclusive a região de Campinas
recebeu o impacto disso na mesma época,
quando diversas indústrias de telecomunicação e metalurgia se instalaram aqui
devido ao gargalo logístico da região metropolitana de São Paulo”, recorda.
Ele questiona se Campinas vai vivenciar outro colapso em um futuro imediato,
o que fará migrar, por conta de gargalos na
gestão dos seus fluxos, o que ela tem de
mais nobre, de mais raro e de mais precioso.
Silva destaca inclusive a necessidade da
realização de pesquisas de fluxo da origem e
do destino de maneira regular, para justamente identificar quais são os caminhos de riqueza que atravessam a região e as rotas e vias
que precisam transformar-se em corredores.
“Campinas realizou a sua primeira pesquisa em 2003, então é fundamental que ela
se repita em no máximo 10 anos. Nós precisamos aplicar esses instrumentos de conhecimento dentro de um novo setor de passageiros e de cargas. Além disso, devemos
cobrar resultados do poder público para que
o quadro apresentado por essas pesquisas e
pelo diagnóstico torne-se um plano de longo prazo de investimento”, assegura.
Para resolver a questão da falta de infraestrutura em Campinas, Silva acredita
que a união entre os Governos Federal,
Estadual e Municipal pode mudar o atual
quadro. Ele vê, com esperança, o anúncio
da implantação do trem de alta velocidade
conectando a RMC a outras cidades importantes do Estado e do País.
“Há uma grande possibilidade da concretização desse eixo, mas temos que cobrar também, das várias instâncias, programas de desenvolvimento regional e municipal na área de influência desse trem, para
que os municípios compatibilizem o seu
desenvolvimento à luz dos novos fluxos
que serão gerados pelo trem. E mais ainda,
exigir que nós tenhamos redes municipais
eficientes para destravar esses novos fluxos que esse TAV vai trazer”, finaliza.
Na avaliação do diretor de desenvolvimento e infraestrutura viária da Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), em exercício no ano de
2011, Maurício Thesin, a mobilidade sustentável é um tema nacional de grande discussão atualmente e um desafio para todos
os municípios brasileiros. As cidades crescem, a população e as distâncias aumentam,
havendo uma evolução tecnológica e uma
mudança de comportamentos que geram
conflitos que precisam ser administrados.
“Campinas se consolidou como núcleo
urbano a partir de 1850, com população

aproximada de 30 mil habitantes. Atualmente, vive uma realidade de superpopulação,
de distâncias crescentes, de tempo restrito
e de viagens extremamente longas, mesmo
que seja só até o local de trabalho. A situação
de congestionamento, as taxas altíssimas de
motorização urbana, a qualidade dos automóveis, a qualidade e as condições de viagem são extremamente precárias”, enfatiza.
Thesin lembra que 90% dos municípios
brasileiros não tem nenhum problema com
circulação, uma vez que são pequenas cidades distribuídas ao longo do país. 6% dessas
cidades têm entre 50 e 100 mil habitantes
com um modelo muito simplificado de transporte. Cerca de 80 municípios do país, uma
média de 0,5%, precisam melhorar a gestão
de circulação de veículos, sendo 100 mil habitantes para 50 mil veículos circulando.
Ele se recorda que a partir da construção de corredores específicos, da implantação do sistema de integração do bilhete
único e da instalação de terminais em locais estratégicos, o trânsito de passageiros
no município foi melhorado e facilitado.
Segundo Thesin outros corredores ainda
estão em fase de estudo e devem ser implantados nos próximos anos. O objetivo
é sempre diminuir o tempo das viagens e
oferecer mais conforto ao usuário.

Principais
propostas
ü	Adotar um novo modelo institucional de gestão da mobilidade com
efetiva participação dos Governos
Federal, Estadual e Municipal;

ü	Promover o desenvolvimento ur-

bano sustentável, definindo metas
para a melhoria da infraestrutura
no transporte de cargas e de pessoas, visando à redução do tempo
de deslocamento para ambos.
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OS SETORES DE ENERGIA
E COMUNICAÇÃO SÃO
EXTREMAMENTE IMPORTANTES
PARA A MANUTENÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
é desperdiçado, quando na verdade é um
energético que não se deve abrir mão.
Além disso, ainda temos cerca de
140 gigawatts para expandir em termos
de energia eólica, concentrada no nordeste. Em suma, o Brasil tem alto potencial hidrelétrico disponível no norte,
um alto potencial eólico disponível no
nordeste e uma geração de biomassa no
sudeste e no sul também.
“Muito tem se perguntado a respeito
de como conseguiremos atender a um crescimento de demanda. Considerando 5% de crescimento
do PIB em média geométriEmissão de CO2 (equivalente) por setor
ca, até 2015 estamos falan14
24%
do seguramente de 30% de
12
19%
crescimento no horizonte,
10
17%
8
além de um crescimento de
13%
13%
6
5% no consumo de energia
8%
8%
4
elétrica”, afirma.
2
Castro conta que em
0
2010, a CPFL Energia investiu na Região Metropolitana de Campinas cerca
de R$ 100 milhões para
manter e expandir a capaFonte: Jornal Estado de São Paulo - IPCC (2007)
cidade de atendimento. E
esse investimento tem sido
O potencial de expansão de usinas hifeito de forma estruturada, devendo chegar a 3000 megawatts de potência instadrelétricas está concentrado basicamente
lada na região em 2013.
no norte. São aproximadamente 111 gigawatts de potência instalados hoje no
“A CPFL Energia é uma empresa com
país, só no norte e, em termos de potencial
100 anos de atuação no setor elétrico brasileiro. Nós somos líderes no mercado, tanto
de hidroelétricas, existe outro Brasil a se
na parte de distribuição quanto na parte de
instalar. Há também pequenas hidrelétricas
geração e comercialização de energia. Cerno sudeste, no centro-oeste e no sul, que
tamente a empresa se julga preparada para
têm um grande potencial.
continuar participando do desenvolvimenSegundo Castro, a utilização da bioto da região metropolitana de Campinas,
massa da cana registra um crescimento
do Estado de São Paulo e do Brasil que,
superior a 60% na geração de energia. Há,
como disse, é todo interligado”, assegura.
aproximadamente, 13 mil metros de safra
O professor doutor da Faculdade de
a serem plantados até 2020/2021. Existem
Engenharia Civil da Universidade Esta180 usinas de açúcar no Brasil, dentro do
dual de Campinas, Alberto Luiz Francato,
estado de São Paulo, sendo que apenas
reforça que não pode esquecer-se do inter
10% a 12% delas têm geração de energia
-relacionamento da energia com a relação
elétrica. O bagaço de cana normalmente
Rejeitos sólidos e
líquidos

Construções

Transportes

Setor
Agropecuário

Florestas

Indústria

Geração de energia

Gt CO2 por ano

O assessor da vice-presidência de
gestão de energia da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL Energia), Roberto
Castro, afirma que a energia elétrica é o
serviço público de maior abrangência no
país. A rede elétrica está presente na maioria dos domicílios brasileiros, contudo, o
setor elétrico é visto no mundo como o
grande vilão da emissão de CO2, pois cerca de um quarto da produção desse gás
vem exatamente da necessidade de se gerar energia elétrica no mundo.

de logística e de transportes. Na infraestrutura de transporte viário é possível adotar
soluções particularizadas, mas o mesmo
não acontece com o setor energético, uma
vez que o sistema é interligado.
Francato explica que o sistema interligado nacional (SIN) está dividido em
quatro regiões, sendo que o sudeste e o
centro-oeste formam uma única região
para garantir o suprimento energético. Isso
acontece, pois é possível gerar mais energia no sul, não consumi-la totalmente e
ainda levar para o sudeste, para o nordeste
ou para o norte.
Veja abaixo:
Esquema Geral do SIN:

N
Imperatriz

NE

SE/CO
Itaipu

S
Importação
Argentina

Fonte: Unicamp

“Em 2001 não houve racionamento
devido ao apagão na região sul. Pelo contrário, os reservatórios estavam vertendo
em excesso de água e nós tínhamos em
nossa região um panorama complicado,
contudo, tínhamos uma dificuldade da
interligação com a região sul. Então, se
tivéssemos naquela época uma melhor interligação elétrica, teríamos a possibilidade de amenizar o apagão. Hoje, esse quadro melhorou muito, pois já existe uma
interligação melhor, mas o incremento da
demanda foi grande”, recorda.
Para o professor a energia é capaz
de provocar mudanças nos hábitos de
consumo da sociedade em função da sua
disponibilidade ou deficiência. Como
exemplo, podemos considerar a substituição das lâmpadas incandescentes por
lâmpadas fluorescentes; a produção de
motores de alto rendimento, abolindo
os motores convencionais; a maior utilização de refrigeradores no lugar dos
freezers, tudo para reduzir o consumo de
energia na época do apagão.
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Francato destaca que outras práticas
foram adotadas nas últimas décadas. “Em
nossa região a utilização de aquecedores solares impacta bastante e diminui o
uso de energia com chuveiros elétricos.
O parque eólico no nordeste é complementar ao regime hidrológico do sudeste,
o que possibilita que, nos momentos de
dificuldade em gerar energia hidroelétrica, tenhamos facilidade para fazê-lo nos
aerogeradores”. Ele ressalta que a CPFL
é pioneira neste setor.
Também reforça que as preocupações
com o suprimento energético com uma
baixa velocidade de renovação da matriz
é uma constante. Alguns procedimentos
complexos e burocráticos para licenciamento de projetos, principalmente projetos
ambientais, são uma realidade.
“Nós somos uma promissora fronteira
para investimento em infraestrutura e é lógico que é necessária uma reforma tributária
para viabilizar muitos acontecimentos. Conflitos entre a engenharia e o meio ambiente
tendem a diminuir devido a algumas lições
que a gente teve no passado. A participação da iniciativa privada ainda será motivo
de debate ideológico dentro dos governos,
como também as pressões por investimentos
em resposta à Copa do Mundo e às Olimpíadas serão cada vez maiores”, assegura.
Para o gerente de marketing de produto
e inovação da diretoria de redes convergentes do CPqD, José Pedro de Freitas,
a tecnologia da informação e da comunicação é fator importante na transformação de
vários setores da sociedade.
A banda larga é a pedra angular nas
telecomunicações. O mundo curvou-se a
esta tecnologia. A ‘Sociedade da Informação’ dispõe de uma multiplicidade de
dispositivos, smartphones, netphones e
tabletes conectados.
Tanto no cenário corporativo como
nas relações sociais, esses equipamentos
tem modificado a maneira de fazer negócio, com a facilidade de se obter informações sobre qualquer assunto, em qualquer
parte do planeta, ditando inclusive novas
tendências de consumo, influenciadas
pela utilização das redes sociais. Fala-se
muito sobre a mobilidade, a segurança da
informação e da comunicação, além da
responsabilidade socioambiental.
A base tecnológica do CPqD abrange
basicamente quatro temas estruturais no
contexto das telecomunicações: a banda
larga, o Smart Grid, que são as redes elétricas inteligentes, no setor da economia, o
Banco do Futuro e, finalmente, na gestão
pública, as Cidades Digitais.
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“NÓS SOMOS UMA
PROMISSORA
FRONTEIRA PARA
INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA
E É LÓGICO QUE
É NECESSÁRIA
UMA REFORMA
TRIBUTÁRIA PARA
VIABILIZAR MUITOS
ACONTECIMENTOS”
Prof. Dr. Alberto Luiz Francato

“A cidade digital refere-se a um conceito muito mais amplo do que meramente
colocar telecentros, internet nas escolas e
para os cidadãos. Trata-se de uma cidade
interconectada e inteligente. Já o banco
do futuro e o Smart Grid são aplicações
importantes, em que as telecomunicações
e a tecnologia da informação atuam como
pedra angular no processo de modernização do setor elétrico e da infraestrutura de
energia elétrica”, assegura.
Freitas destaca que o Smart Grid engloba aplicações para os setores de Geração de Energia, Transmissão, Distribuição e Consumo. Refere-se a uma infraestrutura elétrica moderna, integrando uma camada de comunicação digital,
ou seja, a infraestrutura de informação
sobre a infraestrutura atual, desde a geração na usina até os eletrodomésticos
do consumidor.
O sistema promove a transformação
da operação da rede de energia elétrica
de controle centralizado para uma rede
menos centralizada e mais interativa
com o consumidor. O sistema também
propõe a apropriação da rede elétrica, da
infraestrutura e da operação às filosofias
e conceitos da Internet.
Os dados são transportados por meio
de redes ópticas, redes de operadoras públicas ou redes sem fio. Esse conjunto de
tecnologias viabiliza a construção de uma
grande nuvem de comunicação, que permite às concessionárias utilizar as ferramentas do Smart Grid.
“Hoje há uma tendência, enfim, no
sentido de evoluir e de modernizar a
partir das telecomunicações, da tecnologia da informação e da comunicação,
criando uma infraestrutura de informação associada, acoplada a essa infraestrutura elétrica. Isso, no sentido de modernizá-la, de permitir maior eficácia e
melhorar o tempo de resposta para lidar

INFRAESTRUTURA

com os problemas de apagão e de controle de demanda, enfim é uma aplicação imensa”, assegura.
Os serviços disponibilizados para a
concessionária vão desde a rápida comunicação com equipes de campo, à medição
de alimentadores, transformadores para o
balanço energético, incluindo a medição de
painel de outdoor, até a medição de bancas
de jornal, eventos, dentre outros.
Utilizando o sistema, a Prefeitura
pode facilmente monitorar os serviços
públicos, como por exemplo, a coleta de
lixo, os correios, a monitoração das questões relacionadas à segurança pública e o
fluxo de veículos.
O consumidor também contará com
facilidades e benefícios como, por exemplo, um totem de recarga de veículo elétrico, micromedição de residências, medição
para pré-pagamento e sistemas de alarme,
health care e automação residencial.
Freitas enumera algumas vantagens
na utilização do Smart Grid: a rede

dos defeitos e das respostas aos apagões e
falhas provocados por defeitos naturais.
O Smart Grid também proporciona o
controle dos clientes sobre o próprio
consumo, via conexões a sistemas de
gerenciamento de energia em edifícios
e residências.

é autoconfigurável e permite uma
autorresposta às falhas e aos defeitos,
baseada, inclusive, nas reclamações
registradas no call center. Também
podemos listar uma maior segurança
contra ameaças físicas e cibernéticas, o
que resulta em uma melhor contenção

Principais
propostas
ü	Elaborar políticas públicas que viabilizem a utilização de energias renováveis, ou seja,
energia limpa;

ü	Incentivar o uso e aproveitamento da energia solar;
ü	Expandir os parques eólicos;
ü	Incentivar a utilização da biomassa da cana;
ü	Investir em tecnologia da informação visando à integração entre os sistemas de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações (Cidade Inteligente).

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É UM DOS
DESAFIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
A Região Metropolitana de Campinas,
detentora do oitavo maior PIB do Brasil,
pertence à bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Com uma população de 4 milhões de pessoas, sendo que
somente a população de Campinas é de 1,1
milhão de habitantes, sem dúvida a região
tem uma escassez de recursos hídricos, levando-se em conta o número de habitantes
Além disso, parte dos mananciais precisa ser compartilhada com a Região Metropolitana de São Paulo, portanto, a disponibilidade hídrica per capita de São Paulo
tem índices comparáveis ao oriente médio.
São Paulo está localizada sobre as nascentes dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros,
consequentemente, não há vazão de água.
Para o consultor da gerência de produção e operação da Sanasa, Paulo Roberto
Szligowski Tinel, o setor de saneamento no
Brasil, mesmo com todos os recursos do
PAC, ainda precisa evoluir bastante.

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

19 Cidades

Eng. Coelho

• Detentora do 8º maior PIB do Brasil;

Artur
Nogueira
Cosmópolis
Americana
Sta Bárbara
DʼOeste

Holambra

Sto Antônio
de Posse

• Pertence a Bacia Hidrográfica dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí;

Jaguariúna
Paulínia

• Escassez de recursos hídricos;

Pedreira

• Baixa disponibilidade hídrica - região
Sudeste do Brasil

Nova Odessa
Sumaré

Hortolândia

Monte Mor

CAMPINAS
Valinhos

Itatiba

Vinhedo
Indaiatuba

População da RMC: 4 milhões de habitantes
População de Campinas: 1,1 milhão de habitantes
Fonte: Sanasa Campinas

www.ciespcampinas.com.br •

Edição Especial

13

INFRAESTRUTURA

Tinel explica que o Sistema Cantareira
é resultado da intersecção dos rios Atibaia,
Jaguari, Atibainha, Cachoeira e Jacareí,
que formaram as represas ao longo da
rodovia Dom Pedro e Fernão Dias. Esses
rios são represados e, cerca de 31 metros
cúbicos por segundo, abastecem quase
50% da grande São Paulo.
“Trabalhamos nossa região com vazões
médias, sendo o mínimo 3 e o máximo 5 metros cúbicos por segundo. Até 2004, antes da
primeira outorga do Canteira, não tínhamos
garantia nem dessa água. Nossos rios chegavam a praticamente secar e um conflito
criava-se, pois tínhamos que negociar com a
Sabesp, pedindo que abrissem as comportas
para conseguíssemos tratar água”, conta.
O índice de perda de água de Campinas
é de aproximadamente 20%. A média mundial, contando com cidades como Tókio,
gira em torno de 13% e 16%. Em Belém
e outras cidades do norte do Brasil, o índice sobe para 55% e a média do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) é de 33%.
Outro aspecto avaliado pelo consultor é a evolução no tratamento de esgoto.
Em 1989, a rede de tratamento da região
de Campinas era de menos de 5%, sendo
a mais desenvolvida do país. Já em 2009,
o índice era de 55% dos esgotos tratados.
Segundo Tinel já está previsto um plano de bacias com diretrizes de 2008 a 2020
para bacia do PCJ. Nesse projeto estimase a otimização da cobrança como instrumento de controle; o desenvolvimento de
programas de educação ambiental e de uso
racional; a renovação da outorga do sistema Cantareira 2014, para garantir a sustentabilidade; além de incentivar as práticas
de reuso de água, com a inauguração da
EPAR, Estação Produtora de Água de Reuso, que conta com 95% de teor de pureza.
A gerente do departamento de meio
ambiente do CIESP e especialista de Meio
Ambiente da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP), Anícia Batistelo Pio, destaca que a Lei Federal nº
12305 de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
estabeleceu diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluindo os perigosos, e também
as responsabilidades dos geradores e do
poder público, além da definição de instrumentos econômicos aplicáveis.
“O impacto sempre vai existir, mas
nós temos que descobrir maneiras de reduzi-lo. Se isso não for possível, teremos que
reutilizar, reciclar, ou tratar os resíduos. O
que sobrar desse processo não podendo ser
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incinerado ou transformado em energia, poderá ser descartado com a disposição adequada. Então, essa é a cultura que teremos
que mudar, esse é o nosso desafio. As pessoas têm que se conscientizar de que cada um
é responsável por aquilo que produz e de que
a lei penaliza todos os setores caso não cumpram sua função. O poder público, o setor
privado, as fábricas, os fabricantes de embalagem e o consumidor final, a pessoa física,
enfim, todos serão penalizados”, alerta.
O gerente da agência Campinas da
Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), Alberto Degrecci
Neto, ressalta que Campinas produz atualmente de 800 a 1000 toneladas de resíduos urbanos e domiciliares por dia, que são
coletados e medidos. Isso representa cerca
de 50% de toda a geração da RMC. Em relação à coleta seletiva o município perfaz
um total de 10% desse material.
Neto esclarece que todo resíduo gerado em Campinas é disposto em um aterro
chamado Aterro Delta A, que está inserido
dentro de um complexo chamado Delta que
vai atender o município por um longo período ainda. Os resíduos do serviço de saúde
são coletados e tratados por meio de uma
desinfecção por processo de micro-ondas
e depois também são depositados lá. Já os
resíduos gerados pela construção civil são

encaminhados para uma unidade de britagem, que faz parte do complexo.
Ele explica que no complexo Delta a
compostagem é feita com o que resulta
das podas de árvore e a unidade de britagem e entulho, também faz um reaproveitamento desse material.
Atualmente no Complexo Delta A existem ações de controle ambiental que consistem na compactação e cobertura contínuas,
drenagem, coleta e tratamento de percolados,
que é o chorume; monitoramentos de águas
superficiais e subterrâneas; drenagem de
águas pluviais, tanto temporária, como também definitiva; coleta e tratamento de gases;
controle de vetores e zona de restrição de uso.
Neto conta que existe ainda a proposta de
um licenciamento ambiental para a instalação de outro aterro para o município, o aterro
Delta B, que é contido ao aterro Delta A. Ele
receberia os resíduos sólidos domiciliares e
industriais, enquadrados nas Classes II-A e
II-B e utilizaria a infraestrutura do Delta A.
Com área de mais de 395 mil metros quadrados, a projeção de recebimento dos resíduos
será de 850 a 1.100 toneladas por dia. A vida
útil do novo aterro é de, no mínimo, 17 anos.
“Obviamente que, pelos dados, dificilmente vamos ter um aterro Delta B em
condição de operar quando o Delta A estiver encerrado e essa é uma questão que vai
ter que ser levantada. Dentro do licenciamento, nós estamos pedindo um plano de
contingência para essa situação, que já era
esperada há muitos anos. A CETESB tem
cumprido tal obrigação e trabalhado junto à
prefeitura, mas a resposta demorou devido
a problemas de posse, entre outros que não
vêm ao caso”, finaliza.
* Maurício Thesin, atual diretor operacional
da Empresa de Transporte Coletivo de São
Bernardo do Campo (ETCSBC)
*Roberto Castro, atual diretor de comercialização e regulação da Geração – CPFL Energia

Principais
propostas
ü	Regulamentar e incentivar a prática de reuso da água e a utilização racional desse
recurso;

ü	Promover o tratamento dos esgotos domésticos e efluentes industriais através de
processos eficientes preferencialmente em nível terciário;

ü	Preservar as nascentes e os pequenos ribeirões da região;
ü	Otimizar o consumo de energia, a matéria-prima e as substâncias tóxicas para gerar

menos resíduos sólidos e emissão de gases para a atmosfera, além de efluentes líquidos, evitando a contaminação do solo e dos lençóis freáticos;

ü	Implementar e modernizar os aterros sanitários da região.

TAX
Planning

Planeje agora. Ganhe sempre.

R. Pedro de Lucca, 22 - Pq. Florence - Valinhos - SP - CEP 13277 618 - Tel: (19) 9349 7000
R. Armando Salles, 303 - Centro - Oswaldo Cruz - SP - CEP 17700 000 - Tel: (18) 3529 2198

A Tax Planning, constituída em 2008, atua de forma abrangente nas
áreas; tributária, administrativa e financeira em todo o território nacional.
Possui em sua carteira clientes de pequeno, médio e grande
porte nacionais e estrangeiros, em vários segmentos como
eletrônico, químico, farmacêutico, metalúrgico, comércio
varejista e prestadores de serviços.
Conta como diferencial o deslocamento de profissionais
altamente qualificados, que possuem larga experiência e
vivência na área.

TAX
Planning

Consultoria Tributária

Planejamento tributário, oferecendo soluções únicas.
Gestão eficaz de questões tributárias para aumento da lucratividade e competitividade
na cadeia e processo produtivo.

Conciliação Contábil/Fiscal

Verificação dos lançamentos e procedimentos contábeis para a correta demonstração
dos resultados.

Start Up de negócios

Planeje agora. Ganhe sempre.

Auxílio às empresas estrangeiras que queiram iniciar suas atividades no país, bem
como aquelas que aqui já estão localizadas e que desejam estender os seus negócios,
através de estudos de viabilidade econômica, obtenção de vantagens tributárias por
meio de negociação com a administração pública, etc.

Levantamento e recuperação de créditos

Levantamento e recuperação de créditos extemporâneos de impostos, tais como:
ICMS, IPI, PIS, COFINS e INSS.

Administração de contencioso tributário

Acompanhamento e administração do contencioso fiscal.

Administração Pública em geral

Prestação de contas, inclusão em novos programas e auxílio na execução de projetos.
Acompanhamento de repasse de verbas junto ao Estado e a União.

www.tpconsulting.com.br
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Da esquerda para a direita:
Eduardo Gurgel, Luiz Antônio
Guimarães, José Nunes
Filho, Adriana Flosi, Cristina
Carrara, Hamilton Bernardes,
Antônio Carlos de Aguiar,
Célio Hiratuka, Alexandre
Serpa e Cícero Lívio

O DESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA BRASILEIRA
E A IMPORTÂNCIA DA
RMC NO CENÁRIO
NACIONAL
Para o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP –
Regional Campinas, José Nunes Filho, o
Brasil sofre de alguns problemas crônicos, que precisam de reformas estruturais
profundas.
Segundo ele, o sistema político brasileiro é cruel, em que o Presidente da República é refém das pessoas que o apoiaram na campanha, o que ocorre em todas
as escalas do executivo.
“Isso tudo gera uma máquina política
ineficiente, cara e pesada. O sistema tributário é cruel, destrói a economia e impede
o Brasil de crescer e os empreendedores
de terem lucro”, avalia.
Para Nunes o Brasil está se desindustrializando e a indústria é o segmento básico da economia. Sem ela, não há emprego
para que se possa comprar no comércio, não
há cargos para que se possam criar serviços.

Em relação à Região Metropolitana
de Campinas, Nunes destaca a necessidade de reformas tributárias, políticas,
administrativas, além de reformas trabalhistas. “Em Campinas precisamos de
uma infraestrutura básica, principalmente de mobilidade urbana, de segurança,
de hotelaria, de centros de convenções,
essas coisas todas que dependem da metrópole”, ressalta.
De acordo com Nunes, para que uma
empresa se instale em determinada região
é necessária uma segurança jurídica, ou
seja, a garantia de que o empreendimento
que está se instalando no município esteja
regularizado e que, independente da gestão ou partido, a empresa tenha suporte
legal para continuar desenvolvendo suas
atividades. Ele enfatiza também que a
cidade de Campinas não tem uma lei de
uso e ocupação do solo atual, que ofereça

garantias aos novos investidores que pretender se instalar na região.
Na avaliação do coordenador do núcleo
de economia industrial e da tecnologia da
Unicamp, Célio Hiratuka, as economias
centrais, entre elas a norte-americana, a
europeia e a japonesa, não irão crescer de
maneira acelerada tão cedo. A previsão é
de que o crescimento será muito baixo nos
próximos cinco anos.
Esse fato chama a atenção para os países que são potências emergentes e com
um possível consumo extremamente elevado, não só pelo crescimento do nível
de renda, mas também pela população.
Entre eles estão, principalmente, a China, o Brasil e a Índia.
Para Hiratuka, embora o volume de
exportação tenha sido muito grande, o
que puxou o crescimento da economia
brasileira nos últimos anos foi a demanda
interna, que remete ao consumo, à ascensão da nova classe média, ao aumento do
nível de renda e emprego, além do aumento de investimentos.
Segundo ele existem alguns desafios
que são fundamentais para dar continuidade a essa trajetória de crescimento,
sendo o primeiro deles, manter a taxa de
investimento em alta.
“O investimento é a variável que, ao
mesmo tempo, transforma a estrutura produtiva, cria nova capacidade, gera emprego
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e garante, lá na frente, que você tenha capacidade de oferta pra atender a demanda que
vai aparecer”, explica.
De acordo com Hiratuka, Campinas está
bem posicionada para ofertar vários dos serviços e produtos que estão relacionados às
cadeias de petróleo, gás, também na cadeia
química, de veículos e eletrônica.
“Se o primeiro desafio é aumentar a taxa
de investimento e esses investimentos estão
apontando para o aumento da demanda de
bens de serviços, eu diria que Campinas pode
ter um papel importante no atendimento desses investimentos, ou seja, a RMC pode ter
um papel importante como fornecedora desses bens de serviços que estão associados a
esses investimentos e logicamente recebendo
uma parte desses investimentos”, avalia.
O segundo desafio, para sustentar esse
crescimento de longo prazo da economia
brasileira, é aumentar a taxa de inovação.
Nesse aspecto, a RMC se coloca como uma
área extremamente relevante, como a região pólo para receber muitos investimentos nessa área, que pode avançar muito pela
presença e pela infraestrutura da ciência e
da tecnologia existentes, que podem contribuir para esse desempenho.
O terceiro desafio, que é um desafio não
só para o Brasil, mas para a economia como
um todo no futuro, é a questão da sustentabilidade. O Brasil conta com a liderança nesse
quesito, devido à facilidade e à disponibilidade de energias renováveis.
“Captar essas oportunidades para a
RMC não depende apenas do setor privado,
individualmente. Precisamos de uma série
de reformas, do Estado, dos tributos, entre
outros, e de uma agenda que diminua ou
que pelo menos dê uma racionalidade aos
tributos. É imprescindível uma melhor coordenação de objetivos e metas entre o poder público e o privado”, reforça.
O diretor regional da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Congressos
e Eventos (Abeoc), Luiz Antônio Guimarães,
ressalta que o Brasil se consolida como um dos
principais destinos de eventos, num total de 50
milhões de viagens realizadas anualmente em
todo o mundo, com o objetivo de participarem
em eventos, ou em grupos de eventos.
Para Guimarães, assim como para todo
o setor de viagens e turismo no mundo, a
tendência no Brasil também é a diversificação e descentralização de eventos internacionais, modelo que tem ganhado espaço
nos últimos anos.
Desde 2006 o Brasil se consolida entre
os dez principais destinos de eventos pelo
ranking ICCA (International Congress and
Convention Association), sendo o único
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país latino-americano e único representante do BRIC (grupo formado por Brasil,
Rússia, Índia e China).
De acordo com Guimarães, em 2003,
cerca de vinte e duas cidades brasileiras
realizaram eventos internacionais com selo
da ICCA. Já em 2008, eram quarenta e seis
cidades e, em 2010, o número chegou a
cinquenta e cinco municípios. “Em 2008 e
2009 nós estávamos em 7º lugar, empatados com Fortaleza e não na área de feiras de
negócios, mas especificamente na área de
congressos e eventos. O nosso segmento de
feiras, mostras e grandes entretenimentos
estão fora do jogo, porque não temos aqui
um centro de convenções ou um pavilhão
de exposições que possa comportar uma
feira de 15 mil metros quadrados”, revela.
Os principais segmentos de eventos
continuam sendo os médicos, principalmente os catalogados pela ICCA. Os principais motivos para que o turista retorne
ao Brasil são liderados pelo lazer e pelo
turismo de negócios.

“DESDE 2006
O BRASIL SE
CONSOLIDA ENTRE
OS DEZ PRINCIPAIS
DESTINOS DE EVENTOS
PELO RANKING ICCA
(INTERNATIONAL
CONGRESS AND
CONVENTION
ASSOCIATION)”
Luiz Antônio Guimarães

Principais
propostas
ü

 arantir segurança jurídica para os novos empreendedores que pretendem se instalar
G
no município;

ü	Criar uma lei de uso e ocupação do solo atual que ofereça garantias aos novos in-

vestidores; - Tornar a economia sustentável, aumentando as taxas de investimentos e
também em inovação e tecnologia;

ü	Promover o setor de turismo por meio da diversificação e da descentralização de

eventos internacionais, além de identificar novas perspectivas, conhecer melhor os
concorrentes e as tendências do setor no mercado exterior;

ü	Discutir ações e propostas para esse vetor dinâmico da economia para a próxima
década;

ü	Ampliar a visão do comércio varejista, levando em consideração o desenvolvimento
tecnológico e a força do comércio eletrônico (e-commerce);

ü	Promover a qualificação da mão de obra especializada para o comércio.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O PLANEJAMENTO,
O ESTÍMULO À EDUCAÇÃO
E AO CONHECIMENTO
SÃO OS PILARES PARA O
DESENVOLVIMENTO
Na avaliação do Secretário Municipal
de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas, em exercício no ano de
2011, Rui Rabelo, o aumento do fluxo
migratório do campo para as cidades provocou mudanças, redefinindo os padrões
de desenvolvimento.
Para ele, o planejamento anda a reboque do crescimento e do desenvolvimento,
levando às cidades a consequente perda
da qualidade de vida, associada ao caos
urbano. A falta de planejamento provoca
o declínio de várias cidades e regiões, que
ao longo dos anos perdem suas vantagens
competitivas, gerando concentração e repetições de ciclos de declínio, estimulando
o nascimento de novos polos de desenvolvimento, em detrimento, muitas vezes, aos
já existentes e não de forma complementar.
Rabelo lembra que Campinas nasce
como rota de comércio e recebe o primeiro
tronco férreo com cem anos de história. A
partir daí, ela se torna uma das principais
cidades do país gerando riqueza, cultura,
conhecimento, liderando e constituindo a
principal plataforma de tecnologia e inovação do Brasil. Essas características diversificam o setor industrial e de serviços,
à frente de muitas capitais.
Mas para que o crescimento e o desenvolvimento continuem em ascensão,
medidas assertivas devem ser tomadas
nas áreas de educação básica, saúde, mobilidade e infraestrutura urbana, meio ambiente, modernização da Gestão Pública,
em especial das Políticas Públicas de uso
ocupação do solo, assumindo e se apropriando de fato e de direito da tecnologia
e da inovação como grandes indutores do
desenvolvimento de nossa Cidade e Região, através da articulação entre instituições privadas, universidades, institutos de
pesquisas, empresas e governo.

“Outra estratégia importante é investir no desenvolvimento e estruturação, da chamada ‘Região do Conhecimento’ que se caracteriza pelo aumento

acelerado do PIB, da renda per capita,
da qualidade de vida, do aumento na
qualidade do ensino, o que levaria a
requalifição da Região, tendo como
consequência, a elevação do padrão de
competitividade a níveis internacionais
de nossa Cidade e Região”, afirma.
Para o presidente da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) e
Prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes
Júnior, os cenários de longo prazo para o
Brasil indicam um elevado crescimento,
acima de 4,5% ao ano.
O período é marcado pela continuidade da trajetória de melhoria do perfil distributivo; do crescimento da renda real, pelo efeito combinado entre a
melhora do mercado de trabalho, a redução da desigualdade e o aumento de
consumo interno em função da melhoria
da renda e da continuidade do ciclo de
crédito; da elevada demanda externa por
commodities e preços altos, em função
do crescimento da China; e do fim da
restrição externa e da necessidade de
investimentos na infraestrutura, em função dos grandes eventos esportivos que
o Brasil irá sediar.
Hamilton Bernardes lembra que a
RMC tem uma estrutura bastante diversificada, ela é um centro comercial, com
vocação para o atacado e para o varejo de
grande porte e também é um centro de serviços. Além disso, é um importante polo
industrial, cuja tendência é atrair indústrias
de maior produtividade.
A região conta ainda com o Aeroporto
Internacional de Viracopos e uma infraestrutura de transportes abrangente que
impulsiona ainda mais a vocação logística, atraindo investimentos em todos os
setores. Concentra ainda instituições de

“É IMPRESCINDÍVEL UMA FORTE COOPERAÇÃO
ENTRE AS AUTORIDADES MUNICIPAIS,
ESTADUAIS E FEDERAIS, QUE ATUAM NO
CONTEXTO METROPOLITANO”
Hamilton Bernardes Júnior

www.ciespcampinas.com.br •

Edição Especial

19

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ensino superior e de pesquisa e a produção
agrícola conta com produtos de alto valor
agregado, como a fruticultura, o café, o
leite e a cana de açúcar. O turismo é outro
destaque, um setor promissor, incluindo o
turismo rural, de negócios e lazer.
Segundo Hamilton Bernardes, a RMC
tem indicadores superiores à média nacional, mas apresenta desafios iguais a outras metrópoles, como a falta de estrutura
viária, as questões relacionadas ao saneamento básico, a destinação correta dos
resíduos sólidos, a qualidade de vida das
pessoas e a preservação do meio ambiente, levando em conta a falta de segurança,
além da deficiência do ensino e de serviços culturais e de lazer.
A articulação deficiente entre os gestores públicos dificulta a elaboração de políticas públicas comuns. A atuação do Conselho de Desenvolvimento e da Agemcamp
não tem sido eficiente e eficaz para encaminhar questões básicas de interesse regional.
“A RMC existe geograficamente, mas
não há uma cultura metropolitana. Muitos
desconhecem o papel da Agemcamp e ainda temos uma representação política fraca.
A agência deve atuar como um centro de
estudos, para respaldar decisões e promover a região”, destaca.
Ainda de acordo com Hamilton Bernardes, é imprescindível uma forte cooperação
entre as autoridades municipais, estaduais e
federais, que atuam no contexto metropolitano e assim garantir que a região continue
atraindo investimentos diversificados.
Hamilton Bernardes destaca ainda que
a ampliação de Viracopos, principalmente o conceito de Aeroporto Indústria, gera
uma grande expectativa para os empreendedores. O TAV também tem um grande
potencial para atrair investimentos.
“É importante elaborar estudos para
identificar terrenos aptos para os diferentes

usos produtivos de forma a estimular uma
maior fluidez no mercado de terras, facilitando a localização de novos empreendimentos. Esses estudos deverão subsidiar
as políticas de preservação ambiental e reduzir a retenção de estoques de terras com
fins especulativos”, assegura.
O diretor do departamento de inovação e tecnologia do CIESP-Regional
Campinas, Eduardo Gurgel do Amaral,
aponta que no processo atual de globalização o conhecimento e a inovação são
os vetores principais. Cabe à indústria
transformar essa ciência em produção,
em algo tangível e de alcance econômico. Em sua opinião, o caminho é aproximar a academia e a indústria, a partir daí
será possível gerar parques tecnológicos,
a exemplo do que foi feito em São José
dos Campos, que ocupa uma posição de

“O conhecimento é diferente do resto,
porque ele tem o potencial de multiplicar,
que nenhuma outra tem. É possível
exportá-lo para o mundo inteiro,
interagindo com ele ilimitadamente”
Eduardo Gurgel do Amaral
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destaque no cenário nacional. Segundo
ele, a economia de uma região deve mobilizar-se e tornar-se mais atraente, principalmente de talentos, ou seja, profissionais capacitados. E para atrair talentos,
é necessário oferecer alta qualidade de
vida, se o profissional é de gabarito, ele
escolhe para onde quer ir.
“Nós estamos tendo uma oportunidade
única dentre todas as vocações de Campinas. O conhecimento é diferente do resto,
porque ele tem o potencial de multiplicar,
que nenhuma outra tem. É possível exportá-lo para o mundo inteiro, interagindo
com ele ilimitadamente”, reforça.
De acordo com Amaral, a mobilização
de agentes neutros é imprescindível para
estabelecer uma nova realidade. É preciso discutir as grandes diretrizes e apoiar
quem estiver no poder, independente do
partido. Assim os gestores poderão executar os projetos com transparência, isenção,
tranquilidade e segurança jurídica.
Em sua opinião, isso implica na organização de todas as entidades da região com o
poder público para, juntos, elaborarem um
plano de desenvolvimento para Campinas.
Assim poderão contribuir para que a região
se sobressaia não apenas regionalmente,
mas também nacional e internacionalmente.
O gerente regional do SEBRAE, Antônio Carlos de Aguiar Ribeiro, explica
que a instituição é composta por federações empresariais, associações comerciais, bancos e instituições de desenvolvimento tecnológico.
Ribeiro lembra que o SEBRAE valoriza a organização dos municípios em situações que possa, inclusive, trabalhar em
escala. Ele destaca dois projetos em que a
instituição está engajada: a formalização
do microempreendedor e o programa jovem empreendedor.
“Há um estimulo para a formalização.
A procura tem sido enorme por aquele
profissional que tem necessidade de se
formalizar e que deve contribuir inclusive
com a Previdência Social, ter seguridade
social, auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria, pagando uma taxa
mais acessível”, revela.
Segundo Ribeiro o sistema educacional atual é montado de forma a produzir
ótimos empregados, então, as melhores
famílias põem seus filhos nas melhores escolas particulares para que possam prestar
vestibulares e estudar nas melhores faculdades públicas. Feito isso, planeja-se que
essas pessoas saiam da faculdade pública e
arrumem um bom emprego numa multinacional para serem o orgulho dos pais.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Na verdade essas pessoas que estão
tendo a oportunidade de estudar, a oportunidade de adquirir conhecimento, deveriam também ter acesso ao conceito de
empreendedorismo a partir do momento
em que elas estão sendo alfabetizadas.
O objetivo do SEBRAE é levar o
programa jovem empreendedor a rede
municipal de ensino, das cidades que
compõem a RMC. O projeto abrange inclusive, uma capacitação para o

professor trabalhar estes conceitos em
sala de aula.
“A nossa educação hoje está formatada para formar ótimos empregados.
Temos ótimos médicos, dentistas e engenheiros que não conseguem ter gestão
sobre seu consultório, sobre a sua empresa. Então, é muito importante, em todos os níveis, desde a alfabetização até
a faculdade, essa questão do empreendedorismo”, conclui.

Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC),
em 2005 havia na RMC 100 mil estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços. Em 2010 esse número aumentou para mais de 126 mil. A previsão é
de que em 2020 a região tenha mais de 205 mil estabelecimentos.
Nesse período o número de empregos no setor expandiu 53%. Atualmente
são mais de meio milhão de trabalhadores (518 mil) alocados nas empresas da
região. A estimativa é de que o número de empregos na região metropolitana
cresça mais do que o dobro. O levantamento ainda aponta que o consumo deve
registrar um crescimento de 159,5%, até 2020.

Principais
propostas
ü

 odernizar a gestão pública,
M
privilegiando as áreas de educação
básica, saúde, mobilidade e infraestrutura urbana, meio ambiente,
saneamento e segurança;

ü

P romover a articulação entre instituições privadas, universidades,
institutos de pesquisas, empresas
e governo no quesito tecnologia e
inovação;

ü

Investir no desenvolvimento e
estruturação do conhecimento
para que ele seja mais acessível
para toda a população;

ü

 ssegurar que a implantação
A
de projetos importantes como a
ampliação do Aeroporto de Viracopos e a instalação do Trem de
Alta Velocidade não impactem
na qualidade de vida.

*Rui Rabelo, Secretário Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas, em exercício no ano de 2011, atual vice-presidente do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP
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3

EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL SÃO
MANEIRAS EFICIENTES DE PROMOVÊ-LA,
ALÉM DE DESENVOLVER UMA REGIÃO
A educação é um direito de todos e um dos principais pilares para o desenvolvimento de uma região.
Por isso, a luta pela qualidade da educação, seja na rede
pública ou privada, sempre foi um dos grandes desafios
em qualquer lugar do mundo. O ensino inclusivo, que
visa dar as mesmas oportunidades de aprendizagem
também aos estudantes de baixa renda é uma ferramenta que impacta diretamente nas gerações futuras.
O coordenador geral e vice-reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Doutor Edgar
Salvadori de Decca conta que na instituição existem
atualmente dois programas de ingresso à universidade: o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social
(PAAIS) e o Programa de Formação Interdisciplinar
Superior (PROFIS) que visam atender as recentes
políticas de inclusão social do Governo Federal.
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Decca explica que os dois projetos tem características distintas, mas visam aumentar a presença de
alunos das escolas públicas na Unicamp. Além desse
propósito, o PAAIS ainda procura dar condições para
uma inclusão étnica, uma vez que esse programa atribui pontos no vestibular também para aqueles estudantes que se autodeclaram negros, pardos ou indígenas.
O PAAIS foi instituído na universidade em 2004
e é o primeiro programa de Inclusão Social sem cotas. O ingresso na instituição é baseado no mérito
e, nesse sentido, os estudantes que se inscrevem no
vestibular pelo PAAIS fazem as mesmas provas que
os demais estudantes. O estudante que fez o ensino de segundo grau em escola pública recebe trinta
pontos na nota final do vestibular. Além dos pontos
atribuídos ao item da escola pública, o aluno que,

educação
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provado que crianças que têm acesso à
educação de qualidade, com melhores
profissionais e ambientes adequados, esse
atendimento se dando desde os primeiros
momentos de sua vida, tem imensas possibilidades de um pleno desenvolvimento.
O mesmo não acontece com alunos
que ingressam na educação em um período
posterior e não tiveram acesso à pré-escola
e à educação infantil de qualidade.
“Em 2011 são mais de 14 milhões de
analfabetos e cerca de 40 milhões de brasileiros analfabetos funcionais, ou seja, pessoas com incapacidade real de redigir um texto
simples e de entender comandos escritos com
certa facilidade. Portanto, é grande o nosso
problema relacionado à educação”, lembra.
Segundo Callegari, o país está passando por uma transformação talvez sem precedentes na história da educação. São modificações provenientes da maneira como o
Brasil, hoje, se insere no estágio atual de
globalização da economia e da cultura.
É cada vez mais cobrado, em qualquer
tipo de relação social, que as pessoas tenham não apenas títulos ou certificados,
Foto: Antonio Scarpinetti

também dentro dessa condição, se autodeclara negro, pardo ou indígena, recebe
mais dez pontos.
“Levando-se em consideração que
a média de pontos de todo o vestibular é
de 530 pontos, o resultado obtido ao longo desses anos demonstra que os estudantes inscritos no vestibular pelo programa
PAAIS já representam 25% do total e que,
no resultado final dos exames, os alunos
do programa representam 32% dos alunos
aprovados no vestibular”, revela.
Decca esclarece que o Programa
de Formação Interdisciplinar Superior
(PROFIS) também visa à inclusão social,
dando oportunidade a estudantes de escolas públicas frequentarem, durante dois
anos, um programa de ensino multidisciplinar e que no final dá aos participantes
a chance de escolha de qualquer carreira
existente na Unicamp.
Nesse programa são selecionados cento e vinte alunos das noventa escolas públicas da região de Campinas que tiveram as
melhores notas no ENEM. Com o PROFIS
cada escola da região de Campinas pode
indicar um ou até dois estudantes que tiveram o melhor desempenho nas provas do
ENEM. As disciplinas são criteriosamente
selecionadas nas áreas de ciências humanas, tecnológicas, exatas, biológicas e artes, justamente para oferecer ao aluno uma
visão integrada do mundo contemporâneo.
“Para termos uma ideia da importância desse programa de inclusão social
basta mencionar que, no ano em que o
PROFIS foi aberto, em 2009, 60% das
escolas públicas de Campinas nunca tinham um aluno sequer matriculado na
Unicamp”, assegura.
Para César Callegari, membro da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, está mais do que

mas também uma educação que seja contemporânea às necessidades efetivas de um
exercício completo da cidadania. E, portanto ter uma visão muito mais completa
da realidade onde nós estamos vivendo.
“Para as famílias, mesmo para aquelas
que não tiveram acesso à educação e não
tiveram escolaridade, não basta colocar a
criança na escola, é necessário que essa
escola tenha qualidade, o que tem sido
cada vez mais explicitamente cobrado
pelo poder público”, avalia.
De acordo com ele, tal cenário não é
apenas transformador, mas também positivo e desafiador em respeito ao que deve ser
feito com a educação nos próximos anos.
Não basta mais atender crianças que não tem
creche, que não tiveram acesso ao ensino
médio ou ao ensino fundamental. É necessário garantir que a educação seja oferecida
pelo poder público, pelas organizações não
governamentais ou privadas com qualidade.
O índice de desenvolvimento da educação (IDEB) produzido pelo Ministério
da Educação é resultado de vários ingredientes, ele sinaliza alguns aspectos
da qualidade do sistema educacional no
país e, de alguma maneira, impulsionam
a cobrança dessa qualidade na educação
como requerimento até político de matéria do desenvolvimento do ensino.
“Só nos tornaremos efetivamente competitivos do ponto de vista econômico e sustentáveis do ponto de vista social, em termos dos
requerimentos globalizados, do direito a uma
cidadania mundial ou planetária se fizermos
uma grande revolução educacional e isso significa investir mais em educação”, alerta.
Para Callegari esse investimento não
diz respeito apenas a dinheiro, mas também no fundamento elementar do processo
educacional: o professor. “No nosso país
vai ser professor apenas, fora alguns vocacionais, as pessoas que não conseguem
melhores opções no mercado de trabalho,
essa é a nossa triste realidade. Ou isso se
inverte e se revoluciona a partir daí, ou não
vamos atingir nenhuma dessas metas educacionais, muito menos requerimentos pra
uma educação de qualidade”, acredita.
Na opinião dele os salários desses
profissionais são baixos e a profissão não
é convidativa para os jovens talentos, que
preferem dedicar-se a outras áreas. “A educação é uma relação social que deve ser
mediada necessariamente por um profissional muito qualificado”, assegura.
Arnaldo Rezende, presidente do Conselho Gestor do Compromisso Campinas
pela Educação, um movimento que reúne a sociedade civil, os empresários e os
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gestores públicos, enfatiza que a escola
precisa ser entendida como uma instituição
social e moral. Para ele a educação é um
direito humano fundamental.
As instituições sociais são as guardiãs
dos valores. Os dirigentes, os responsáveis,
as autoridades públicas, civis e de instituições realmente têm que exercitar o conceito “exemplo”. Outro ponto avaliado por
Rezende é que o educador não deve atuar
nem como exemplo nem como autoridade,
mas como aquele que auxilia o aluno a tomar atitudes em prol do bem comum.
“No meu entender, não existe pragmatismo nem uma receita para fazer isso.
Valores são explicitados pela ação, pelo
dia a dia e pelo comportamento desde
o diretor, ao professor e até ao zelador
da escola. O exemplo, pelas atitudes, é
que formam um ambiente com um nível
maior ou menor de respeito, confiança,
solidariedade e justiça”, afirma.
De acordo com Rezende, promover a
valorização de uma categoria profissional,
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no caso dos professores, passa por uma reflexão do conjunto de valores que a sociedade tem, deseja e busca.
“A valorização é algo muito mais
amplo que simplesmente o quesito remuneração e os que devem defender a
promoção da valorização dos professores
são todos aqueles não professores que
desejam uma educação e aprendizagem
melhor para nossas crianças e nossos
adolescentes”, acrescenta.
Rezende também aponta que o movimento Compromisso Campinas pela Educação tem mobilizado a sociedade em prol do
ensino na região. Ele destaca que a instituição promove a capacitação de diretores das
escolas públicas, incentivando a utilização
das ferramentas desenvolvidas pelo MEC
e o Plano de Desenvolvimento Escolar
(PDE), pelas escolas da rede. Também apoia
projetos como “Pais na Escola” e o projeto
“FEAC na Escola”, além de realizar eventos
para discussão qualificada dos problemas e
possíveis soluções para a educação.

Principais
propostas
ü	Incentivar a implantação de

programas de inclusão social nas
instituições de ensino superior;

ü	Elevar a qualidade do Processo
Ensino-Aprendizagem;

ü	Promover mecanismos para a

valorização dos profissionais
da educação, tanto no quesito
remuneração como também
garantindo melhores condições
de trabalho;

ü	Zerar o déficit de vagas na edu-

cação infantil, garantindo vagas
a todas as crianças de 0 a 6 anos;

ü	Diminuir os índices de repetência
e zerar a evasão escolar;

ü	Eliminar o Analfabetismo e, as-

sim, melhorar a qualificação da
população para o trabalho.

4
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
UMA SOCIEDADE SAUDÁVEL
DEPENDE DIRETAMENTE
DA PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE

Segundo o assessor da diretoria de avaliação de impacto ambiental da CETESB,
Cláudio Darwin Alonso, a sustentabilidade
é um conceito em que se observa a sobrevivência do mundo de uma forma efetiva.
Para ele, a sustentabilidade é baseada em
um tripé - ambiental, social e econômico. A
apropriação do recurso natural é a primeira
bandeira da sustentabilidade.
Alonso chama a atenção para a questão do resíduo urbano, que engloba desde
sua geração à sua destinação adequada.
Em relação à reciclagem, ela a entende
como uma importante fase do processo,
contudo, deixa implícita a irresponsabilidade do consumo.
“A quantidade de energia gasta durante a reciclagem é grande e não é reciclada, diferentemente do que acontece
com os materiais. O problema energético hoje é intenso”, afirma.
Para ele, um dos grandes problemas ambientais dos centros urbanos é o
adensamento que resulta em questões de
falta de infraestrutura para comportar a
frota de veículos nas cidades, além de

Monica Cavaleiro, Francisco Garcia,
Luiz Fernando de Araújo, Alexandre Serpa,
Beto Tricoli e Mohamed Ezz

dificuldades com o transporte público,
a escassez no abastecimento de água, a
deficiência nos processos de captação
do esgoto e a destinação dos resíduos
sólidos, a emissão de gases poluentes,
resultado das atividades industriais, e a
baixa qualidade de vida da população.
“Pensar em sustentabilidade é pensar de
uma forma ampla em todos os problemas sociais. É um conceito amplo de sobrevivência
geral do ponto de vista da preservação ambiental, da utilização dos recursos naturais,

do desenvolvimento econômico e também
sociocultural de uma sociedade”, salienta.
Para o consultor de meio ambiente da
Petrobras Refinaria de Paulínia, Jorge Antonio Mercanti, atualmente, a questão dos
recursos hídricos para Campinas talvez seja
um dos maiores limitantes para o desenvolvimento, justamente devido à baixa disponibilidade hídrica. Ele representa o CIESP
na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico desde 2004, quando a outorga do
Sistema Cantareira foi renovada.
“A disponibilidade hídrica no oriente
médio é de 450 m3/hab./ano, no Estado de
São Paulo são 2.468 m3/hab./ano e o PCJ
(Consórcio/Comitê das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari) da região de Campinas é de 408 m3/
hab./ano. O Alto Tietê conta com 201 m3/
hab./ano, ou seja, nós estamos em uma
situação muito mais crítica do que a do
Oriente Médio”, alerta.
Segundo Mercanti, a indústria tem feito o uso racional da água, apoiando projetos de educação ambiental para evitar o
desperdício e algumas prefeituras também.
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Ele conta que Jaguariúna perdia 67%
da água tratada e estavam planejando fazer uma nova Estação de Tratamento de
Água, até que resolveram implantar um
sistema de redução de perdas. Com o projeto economizou-se os recursos que seriam empregados na construção da nova
estação, além da redução do desperdício,
taxa que caiu para 33%.
“São grandes desafios. O principal
deles é praticar esse diálogo, essa gestão
compartilhada entre as partes, sendo elas a
indústria, os órgãos ambientais, a sociedade em geral e também as ONGs. Nós temos
que conversar juntos”, reforça.
Mercanti explica que a demanda hídrica para a Macrometrópole, que compreende os municípios da Grande São Paulo,
Baixada Santista e Regiões de São José dos
Campos, Sorocaba e Campinas, no ano de
2020 sofrerá um acréscimo de 25 m3/s.
Ele apresenta algumas alternativas para
o suprimento de água na RMC. A começar
pela educação ambiental e pelo consumo
consciente, partindo para a redução de
perdas no abastecimento público e para o
aumento da disponibilidade hídrica do Rio
Jaguari, por meio da Construção de barragens nos rios Jaguari e Camanducaia e da
revisão da outorga do Sistema Cantareira.
Também a recuperação das matas ciliares e
a transposição de bacias hidrográficas dos
rios Mogi-Guaçu, Tietê ou Paraíba do Sul,
dentre outras ações, ajudarão a otimizar o
suprimento de água nessa região.
O presidente do conselho de meio
ambiente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP, Walter Lazzarini, ressalta que a discussão
desse tema é extremamente importante,
uma vez que está diretamente ligado à
qualidade de vida de um contingente populacional, que no início deste século já
atingia cerca de 2,3 mil pessoas.
Lazzarini reforça que são vários os
problemas ambientais na RMC, comuns
também à grande maioria das cidades
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brasileiras, com destaque para a qualidade do ar, para a falta de controle da emissão de gases poluentes e para a questão
de fornecimento de água.
Ele conta que dados da CETESB, desde 2003, apontam que foram lançados no
ar da RMC cerca de 518.970 t/ano dos poluentes: monóxido de carbono, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, além de material particulado.
Isso significou que naquele ano cada
habitante respirou cerca de 575 gramas/
dia de poluentes. Para efeito de comparação, a Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP) no mesmo ano recebeu 2.724.000
t de poluentes, o que significa um índice de
404 g/dia por habitante.
“Sob este aspecto, a RMC tinha naquela época a pior qualidade em relação
à RMSP. O setor de transportes é o maior
responsável pela poluição, representando
42% das emissões”, sinaliza.

Principais
propostas
ü	Melhorar a qualidade de vida da

população por meio do desenvolvimento sustentável dos municípios e melhor gestão pública com
a participação da sociedade;

ü	Implantar projetos para o uso

racional da água, identificando e
eliminando os desperdícios;

ü	Promover e estimular a educação
ambiental;

ü	Implantar projetos para a recuperação das matas ciliares;

ü	Estimular formas de controle de
emissão dos gases poluentes;

ü	Aumentar a disponibilidade hí-

drica por meio da construção de
novas barragens.

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NOS REMETE A
UMA HARMONIA SOCIAL
Para o pró-reitor de extensão da Unicamp,
em exercício no ano de 2011, Mohamed Ezz
El Din Mostafa Habib, o modelo de desenvolvimento deve incluir conceitos, práticas e
ações, com o objetivo de garantir uma qualidade de vida aceitável. Segundo ele, o desenvolvimento sustentável é tudo aquilo que nos leva
a uma harmonia social no presente e no futuro.
“Não podemos pensar de forma linear,
nós temos que pensar de uma forma cada
vez mais holística pra alcançar esse modelo, adotando uma visão multidimensional.
Cada vez que nós colocamos nossas dimensões no modelo estrutural, ele se torna
mais eficiente, em contrapartida, cada vez
que simplificamos as dimensões, caímos
em uma armadilha”, alerta.
Habib classifica duas dimensões importantes, a ecológica e a social, e propõe a reflexão para alguns desafios e objetivos para
alcançar a sustentabilidade. A começar pela
estabilização da população humana, seguida
pela erradicação da pobreza, pela recuperação da natureza e de seus recursos naturais,

além da estabilização do padrão climático.
“No Brasil, apenas 1% da população detém mais da metade das riquezas do país. Isso
é absurdo. Quando comparamos esse dado
com o de países mais desenvolvidos, percebemos uma discrepância, pois a exclusão
socioeconômica exagerada inferniza a vida
até da própria elite. Nem os mais abastados
economicamente conseguem viver bem num
país como o nosso, logo percebemos que a
cultura do medo já está instalada”, salienta.
Mônica Cavaleiro, engenheira de meio
ambiente da Elektro, conta que o objetivo
da empresa é distribuir energia elétrica
com segurança e qualidade para o desenvolvimento e bem estar das comunidades.
Ela explica que a empresa é a oitava maior
distribuidora de energia elétrica do país e a
terceira no estado de São Paulo.
Ela enfatiza alguns projetos e medidas
importantes adotadas pela empresa visando
à preservação ambiental e à responsabilidade social junto aos seus colaboradores
e às comunidades atendidas pela empresa.

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

“Nós temos 80% das Unidades de Conservação do estado de São Paulo e, de algum modo, elas interferem nos municípios
que compõem a nossa área de concessão.
Com o programa de eletrificação rural, tivemos um incremento fortíssimo nessas regiões e, muitas vezes, nos deparamos com
essas áreas de restrição ambiental”, afirma.
A engenheira cita alguns projetos apoiados pela Elektro, como o projeto Meninos
Ecológicos, que visa à educação ambiental.
Além desse, há a elaboração dos guias de
manejo da vegetação urbana, sendo utilizado um interno para o treinamento dos
colaboradores e outro para atender clientes
e prefeituras da área de concessão da empresa. Há também a coleta dos resíduos gerados pela empresa e o descarte adequado
dos mesmos, além da realização da coleta
seletiva em todas as unidades da empresa.
Na questão da responsabilidade social, Mônica destaca que a empresa atua
em duas frentes: o Instituto Elektro e os
projetos por meio de incentivos fiscais.
“Também temos o Comitê de Meio Ambiente, formado por gestores de vários departamentos da empresa. Contamos com
gestores, representantes dos departamentos
jurídico, comercial, meio ambiente, engenharia e regulatório. Tratamos de assuntos
críticos de meio ambiente, mas que interferem em toda a companhia”, completa.
O analista de Meio Ambiente da Elektro,
Francisco Garcia, acrescenta que a sustentabilidade na empresa é voltada também para
outras áreas que fazem parte da responsabilidade social. Ele ressalta a importância do
comitê de segurança, que reúne a diretoria,
gerentes executivos e diversas áreas da empresa e regiões para discutirem assuntos relacionados à segurança, voltados à melhoria da
integridade de cada colaborador da empresa.
“Contamos com o programa bem estar,
em que os colaboradores de Campinas participam de corridas patrocinadas pela empresa,
uma academia na sede, com quadras poliesportivas e campo de futebol. Para funcionários
de outras regiões a empresa custeia as despesas com academias credenciadas, além de
nutricionistas, fisioterapeutas e outros serviços
que a área de saúde disponibiliza”, revela.
O Deputado Estadual e Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, Beto Trícoli, destaca
que refletir sobre a sustentabilidade permite
uma avaliação da condição ambiental em que
vivemos e, a partir dela, propor mudanças no
processo de uso dos recursos naturais.
Segundo ele, os índices de sustentabilidade ambiental levam em consideração

Principais
propostas
ü	Promover a economia local com

dinamismo e criatividade, visando
o desenvolvimento sustentável;

ü	Investir em educação, em cultura

e na qualidade de vida das pessoas com o objetivo de criar a cultura do consumo responsável;

ü	Investir em saúde e em saneamento básico;

ü	Preservar os recursos naturais;
ü	Melhorar o tráfego e a mobilidade
nos centros urbanos por meio de
planejamento dessas áreas.

“REFLETIR SOBRE A
SUSTENTABILIDADE
PERMITE UMA
AVALIAÇÃO DA
CONDIÇÃO AMBIENTAL
EM QUE VIVEMOS E, A
PARTIR DELA, PROPOR
MUDANÇAS NO
PROCESSO DE USO DOS
RECURSOS NATURAIS”
Beto Tricoli

inúmeros fatores, como o estado da biodiversidade no mundo, as desigualdades e a
pobreza, o progresso e a qualidade de vida,
além do uso dos recursos naturais.
“Procuro destacar, sempre, os índices relacionados aos recursos hídricos e ao ar, quesitos fundamentais para a nossa vida. Uma
nova economia deve ser dinâmica, criativa,
sustentável, além de levar em consideração,
sempre, o consumo responsável”, salienta.
Trícoli lembra que algumas projeções
apontam que em catorze anos, no máximo,
a população mundial poderá chegar à casa
de 10 bilhões de pessoas. “Precisamos, na
medida em que preparamos a transformação
para o modelo sustentável, considerando a
nova economia, nos preocupar com a preservação dos recursos naturais e a inclusão
social, além de mudar os hábitos de consumo. Aquela visão de mesa farta, de sobra, de

excesso, pode ser transformada por hábitos
que levem em consideração a necessidade de
alimentos mais saudáveis, em menor quantidade e com mais qualidade”, avalia.
Na avaliação dele, a RMC tem problemas
e dificuldades que o estado de São Paulo como
um todo, também tem. Contudo, a região mostrou, a partir das ações realizadas pelo Consórcio/Comitê das bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí (PCJ), que é possível reverter a degradação ambiental. Houve avanços
significativos, principalmente na questão do
tratamento do esgoto e no reuso da água.
Ele destaca também que em 1989, quando o Consórcio foi criado, apenas 3% do
esgoto da bacia era tratado, hoje, em média,
esse índice chega a 50%. Também houve
avanços na coleta e tratamento de água: 95%
das casas da bacia contam com água tratada.
A implantação da cobrança pelo uso da água
foi uma iniciativa que permitiu a ampliação
dos investimentos em todos os programas
do planejamento do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH), desde o tratamento de
esgoto, ao reflorestamento de mata ciliar e
até iniciativas de educação ambiental.
“É importante destacar que, embora os
assuntos: meio ambiente e sustentabilidade,
afetem a vida de todos – não importa o tamanho do município –, o Estado ou até mesmo
o País dependem de ações locais e muitas vezes pessoais. Nesse sentido, toda atitude tomada por um único cidadão, deixa de ser um
ato individual por refletir o pensamento coletivo. Essa atitude por ser tomada no padrão
de consumo ou no uso racional dos recursos
naturais, desde a produção à distribuição e
descarte de quaisquer produtos”, conclui.
*Mohamed Ezz El Din Mostafa Habib, atual coordenador do Programa de Agro-Ecologia da UNICAMP
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O Grupo Mais é uma agência de comunicação
integrada com algo a mais.
Somos uma solução completa de comunicação.
Temos as principais ferramentas de marketing, publicidade
e propaganda do mercado e fazemos comunicação que funciona
de verdade, pois integramos as principais áreas da comunicação em
uma única agência. Assim, você tem a certeza de que estaremos
falando a mesma língua com seus clientes e gerando grandes resultados
junto ao seu público sem mudar o discurso.

Agenciamento Publicitário
Publicidade e Propaganda
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Áudio e Vídeo
Vídeos Institucionais e Comerciais
Jingles e Spots
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Assessoria de Imprensa
Press Release
Eventos
Relações Públicas
Jornalismo

WEB
Hospedagem
Servidores
Sites Gerenciáveis
Portais e Intranet
Sistemas e Softwares

A Agência

Completa de Campinas.
www.grupomais.com

Av. Dr. Júlio Soares de Arruda, 210 - Pq. São Quirino - Campinas - SP - Brasil
Telefones: (19) 3291-3301 / 3291-3302

ECONOMIA CRIATIVA

O PATRIMÔNIO NATURAL E
CULTURAL DE UMA REGIÃO
PODE SER PRESERVADO E
TRANSFORMADO EM PRODUTO,
GERANDO EMPREGO E RENDA
Campinas, fundada em julho de 1774,
completou 238 anos. Com uma área de
ocupação de 796 quilômetros quadrados,
sendo cerca de 390 de área urbana e 407
de área rural. Campinas é a décima cidade
mais rica do Brasil, responsável por pelo
menos 15% de toda produção científica
nacional, sendo o terceiro maior polo de
pesquisa e desenvolvimento brasileiro.
Também é a sede da Região Metropolitana
de Campinas, formada por dezenove cidades, e conta com uma população estimada
em 2,3 milhões de pessoas, sendo um importante polo comercial, industrial, educacional, de serviços e geração de tecnologia.
Campinas tem grandes dificuldades no
que se refere ao seu planejamento, à distribuição das macrozonas, ao transporte, à
ocupação de solo e aos serviços públicos.
Embora a cidade tenha toda sua centenária história e vantagens tecnológicas, sem

Da esquerda para a direita: Paulo Sérgio Casati,
Alexandre Serpa, Luiz Antônio Guimarães, Danilo
Gonçalvez, Antônio Egídio Crestana e João Verde

um planejamento inteligente a qualidade
de vida pode não ser boa.
Para o diretor sócio-proprietário da
Verde e Socca Arquitetura e Urbanismo, João Verde, mesmo sendo referência

5

constante de desenvolvimento, o município é uma cidade sem planejamento e,
mesmo os planos diretores fazem as constatações das necessidades do município,
mas sem nenhuma implementação.
Segundo ele, o plano diretor municipal de 2006 foi aprovado rapidamente por
questões políticas e, até os dias de hoje,
não foi implantado. A primeira fase do
projeto era a própria aprovação do plano e,
em seguida, a implementação de cinco macrozonas, que não foram aprovadas pela
Câmara Municipal até o momento.
“Não adianta dizer que a culpa é da
Câmara, a não aprovação das macrozonas. A proposta não está fechada, não
está concluída. Não temos planejamento
nenhum em Campinas, desde 2006 está
tudo parado e temos apenas ações pontuais de pressão de grandes empreendedoras que vieram de fora de Campinas, em
sua maioria”, reforça.
João Verde defende a criação de um
Instituto de Planejamento de Campinas,
independente do poder público, a exemplo do que foi feito em Curitiba, que,
desde 2006, conta com um instituto direcionado às questões de planejamento e
desenvolvimento da cidade.
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economia criativa

Assim, as questões de infraestrutura
podem ser planejadas e englobar melhorias
para o tráfego de cargas, para a criação de
um transporte coletivo eficiente, para a revitalização do centro de Campinas e suas
praças e seus prédios históricos, além de
visar investimentos em educação, saúde,
segurança, meio ambiente e turismo, não
esquecendo incentivos para a promoção
cultural da região. Todas essas medidas devem ter por objetivo, atingir uma melhor
qualidade de vida da população.
Ele ainda propõe algumas ações que
podem ser implementadas para o fortalecimento cultural e turístico de Campinas.
Como exemplo, cita a criação de uma legislação de incentivo às moradias no Centro,
estimulando o cidadão a morar e trabalhar
no centro. Isso, a partir de algumas mudanças como o aumento do policiamento, a
reestruturação do transporte público, com
os trens urbanos e ciclovias, elaboração de
leis de incentivo para a construção de estacionamentos no entorno do centro, além
da construção de teatros em bairros e nos
Distritos, sem esquecer-se da reforma de
museus já existentes e da construção de um
Centro de Convenções, uma agenda ambiental e roteiros turísticos no município.
O presidente do Sindicato Rural de
Campinas, Antônio Egídio Crestana, destaca que a tendência do produtor rural, não só
na RMC, é querer passar a sua propriedade
para uma área urbana, porque vender a propriedade por metro quadrado é mais lucrativo do que vender por alqueire ou hectare.
“É um desejo legítimo, com possibilidade de realização de lucro real sobre a
atividade custosa e pouco lucrativa. A rentabilidade agropecuária não compete com a
rentabilidade proporcionada pelo aproveitamento imobiliário”, assegura.
Segundo Crestana, essa evolução traz
consequências como a redução das áreas
verdes no entorno das cidades, a redução

“PARA O
APROVEITAMENTO
DE TODAS AS
CARACTERÍSTICAS
DO MUNICÍPIO E A
OTIMIZAÇÃO DESSES
RECURSOS PARA
GERAR NEGÓCIOS
E LUCROS, SÃO
NECESSÁRIAS
LEGISLAÇÕES
ADEQUADAS E
IMPLEMENTAR
INFRAESTRUTURA
PARA TODA A REGIÃO”
Antônio Egídio Crestana

da área de captação e consequente disponibilização dos recursos hídricos. Ele também ressalta que a infraestrutura é precária
nas áreas rurais, devido à falta de estradas,
de saneamento básico, de água tratada, de
comunicação e de segurança.
Em relação às oportunidades naturais
e culturais para o município de Campinas,
Crestana enumera alguns pontos importantes, a exemplo, o próprio histórico da cidade
que é ligado à agropecuária, a começar pela
época das imigrações de diversos povos.
“Tivemos o assentamento de gerações
de imigrantes, principalmente para trabalho

na área de agropecuária, depois da abolição
da escravatura. Foram italianos, japoneses,
alemães e suíços que estabeleceram seus
núcleos culturais e fizeram parte da cultura
campineira”, recorda.
Ele destaca também a alta produção de
frutas, hortaliças e flores na região, além
da existência de fazendas antigas e a proximidade com a Capital e consumidores interessados em atividades de lazer e cultura.
Crestana enfatiza que para o aproveitamento de todas as características do município e a otimização desses recursos para
gerar negócios e lucros, são necessárias
legislações adequadas e implementar infraestrutura para toda a região.
O diretor de planejamento da Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo
(Aviesp), Danilo Gonçalves, reforça que a
economia criativa resulta em atividades e
processos que englobam a criação, produção e distribuição de produtos e serviços,
usando o conhecimento e o capital intelectual como principais recursos produtivos.
Gonçalves enfatiza que a educação e a
capacitação são pontos imprescindíveis para
o desenvolvimento e para a manutenção da
economia criativa para as gerações futuras.
“Sem educação não adianta, não teremos
registro, um histórico e não conseguiremos
preservar nossa história”, assegura.

economia criativa
Ele reforça que a região tem grande
potencial para tornar-se conhecida em
todo Brasil e também no exterior. Contudo, são necessárias estratégias inteligentes
para fazer dos recursos culturais e naturais, a exemplo, museus, sítios históricos e
arqueológicos, paisagens culturais e patrimônio natural, aqui existentes em produtos a serem comercializados.
“Temos o produto, ele está aqui, ele
está preparado, mas faltam pessoas com o
empreendedorismo necessário para tornar
tais recursos em produtos e serviços comerciais ou lucrativos”, afirma.
Segundo ele, as empresas podem elaborar bons roteiros e estruturar modelos diferentes de atendimento ao turista. Outro fator
importante é planejar uma comunicação capaz de divulgar e vender o turismo local.
“É preciso definir estratégias e ter
sempre o foco em mente, além de reinvestir na criação de um produto concorrencial
e na sua diversificação, persistindo e aperfeiçoar o processo”, acrescenta.
O coordenador do curso de artes visuais
da Unicamp, Edson P. Pfutzenreuter, explica
que o Design indica uma atividade de projeto que propõe inovações e cria possibilidades levando-se em consideração o presente
para o planejamento de obras arquitetônicas
capazes de refletir também o futuro.
“Essa área sempre foi entendida como
tendo a função de tornar mais efetiva e confortável nossa relação com o mundo, além
de agregar aspectos simbólicos, aumentando o valor de troca”, enfatiza.
Pfutzenreuter cita as inovações tecnológicas, por exemplo, a telefonia
móvel que criou possibilidades de uso
a partir de uma tecnologia já existente,
passando pela fase de ser um artigo de
luxo, até ser assimilado socialmente e
virar uma necessidade. A evolução continua e, atualmente, a sociedade dispõe
de celulares inteligentes.

Ainda de acordo com ele, o meio urbano é como um celeiro de nichos potenciais
na interação entre o cidadão e os produtos
e serviços da cidade, tais como o sistema
de transporte e saúde. Então, projetar interfaces para esses serviços, torna efetiva e
confortável a relação com a cidade.
“Nesse caso, projetamos para resolver problemas e criar possibilidades,
mas para isso temos de ter consciência
da complexidade e propor nichos de
interação em um processo dinâmico de
projetos que envolvem a comunidade de
usuários, como passageiros, motoristas e
engenheiros de tráfego, médicos, enfermeiras e pacientes”, afirma.
O Secretário de Cultura de Paulínia,
em exercício até abril de 2012, Emerson
Pereira Alves, lembra que ilustres nomes
da arte e da cultura nacional pertencem
a RMC, a exemplo, o maestro Carlos
Gomes. Ainda reforça a necessidade de
políticas integradas entre os dezenove
municípios que compõem a região e também incentivos do Governo Estadual, no
sentido de estimular e apoiar as manifestações artísticas e culturais.

“Hoje, infelizmente não existe uma
política pública voltada para as áreas de
formação, fomento e incentivo ao setor privado, que entenda a potencialidade cultural da RMC de maneira global e integrada.
Grande parte dos recursos da Secretaria de
Estado da Cultura está direcionada à grande São Paulo”, afirma.
Para ele, os grandes conglomerados da indústria e da prestação de serviços que vendem
aos consumidores de nossa região, devem ser
estimulados a investir na produção de conteúdo cultural na região, considerada a segunda maior economia do Estado. Com tempo e
recursos definidos, a região será destaque no
setor cultural, da mesma forma que a economia se consolidou no cenário nacional.
“Não há região metropolitana no mundo globalizado que não se envolva na atração de grandes eventos. Um dos desafios
é o de compatibilizar medidas que estimulem o acesso da população à cultura, à
formação profissional e cultural, além da
criação de empresas que tragam para nossa
economia parte de um mercado cujo potencial no Brasil é estimado em mais de
R$ 2 bilhões anuais”, finaliza.

*Emerson Pereira Alves, Secretário de Cultura de Paulínia, em exercício até abril de 2012

Principais
propostas
ü	Incentivar empreendimentos com manutenção de área verde, como parques aquáticos,
pesqueiros e hotéis fazenda;

ü	Promover o turismo rural e o turismo de negócios;
ü	Criar legislações adequadas;
ü	Levar infraestrutura para toda a região;
ü	Descentralizar o equipamento cultural;
ü	Criar leis de incentivo para a restauração e ocupação de imóveis históricos e tombados;
ü	Criar um Instituto de Planejamento para Campinas.
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SAÚDE
Da esquerda para a direita: Márcia Bevilacqua, José
Nunes Filho, Carla Rosana Silva, Arly de Lara Romeu,
Edison Martins da Silveira e José Paulo Porsani

Nos últimos anos a saúde na Região
Metropolitana de Campinas passa por
inúmeros problemas e, sem dúvida, a população é quem mais sofre com a falta
de uma gestão e investimentos no setor.
O sucateamento dos equipamentos, a falta de profissionais para o atendimento da
real demanda, a falta de medicamentos e
de leitos, além das condições precárias de
atendimento aos pacientes, são questões
urgentes a serem resolvidas.
O diretor da Secretaria da Saúde de
Campinas, Edison Martins da Silveira recorda que o Sistema Único de Saúde (SUS),
em pouco mais de vinte anos de existência,
ampliou o acesso à assistência à saúde para
grande parte da população brasileira, antes
excluída, ou dependente da ação de instituições assistenciais e filantrópicas.
Ele conta que no ano de 2009 foram
realizados 721 milhões de atendimentos
ambulatoriais e 11 milhões de procedimentos de média e alta complexidade,
além de internações. A atuação da vigilância em saúde também tem gerado
importantes resultados no controle de
doenças e agravos à saúde.
Segundo Silveira os avanços alcançados na construção do SUS e os desafios
atuais exigem a concentração de esforços
para que o planejamento possa responder
oportuna e efetivamente às necessidades
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A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS INTELIGENTES PODE
GARANTIR A MELHORIA DA
SAÚDE E DA QUALIDADE
DE VIDA DAS PESSOAS
desse sistema e às demandas que se apresentam continuamente aos gestores.
“Essas complexidades exigem a necessidade de integrar as atividades nos Distritos de Saúde, nas Unidades Básicas, nos
Centros de Referência e nos Departamentos
da Secretaria Municipal de Saúde”, afirma.
Segundo Silveira melhorar a saúde da
população é o objetivo central e máximo
dos sistemas de saúde, entretanto, o alcance dessa meta é um processo complexo, que envolve objetivos intermediários,
ações intersetoriais e a prestação de serviços, individuais e coletivos.
Para ele os fatores vinculados à situação socioeconômica, ambiental, biológica,

genética e os comportamentos coletivo e individual têm influência poderosa sobre a saúde. Sendo assim, é necessário o refinamento
do conhecimento de como interagem, como
influenciam a saúde dos indivíduos e das populações e de como contribuem para o alcance da meta central dos sistemas de saúde.
Ele conta que o SUS-Campinas surgiu
com a Constituição de 1988 e é regulamentado, entre outras, pela Lei 8080/90, que
define princípios e diretrizes que devem
norteá-lo e fornecer recursos para sua viabilização. Essas leis federais se desdobram
e replicam no nível municipal.
O município de Campinas é gestor
pleno do sistema de saúde, modalidade de
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ampliação dos serviços e a fixação dos profissionais no SUS”, comenta.
Para ele outro ponto de dificuldade
reside na forte pressão das indústrias farmacêuticas e de alta tecnologia que encarecem o custeio do setor saúde. Os profissionais dependem cada vez mais de altas
tecnologias e de exames especializados
que demandam maior qualidade.
“A saúde pública brasileira, o SUS,
tem que ser priorizada pelos vários setores de governo e também tem que ser
defendida pela população. A qualificação,
eficácia e eficiência do SUS têm que ser o
principal objetivo dos gestores da saúde”, assegura.
A diretora técnica do DeSistema de Saúde
partamento Regional de Saúde
de Campinas DRS VII da SeUnião
cretaria de Estado da Saúde,
Márcia Bevilacqua, conta que
a Regional DRS VII é composta por 42 municípios e que
as ações do Sistema Único de
Saúde são integradas visando
a RMC. Segundo ela existe
Estado
Município
uma dificuldade de implantação das políticas, uma vez
que a regional tem o papel de
articular, implementar e planejar junto aos municípios e aos
Política de Saúde
Governos Federal e Estadual.
Márcia ressalta alguns
Atenção Básica
problemas da saúde pública
Média complexidade
Próprios e conveniados
na região, como a questão
Alta Complexidade
financeira, a transição demográfica acelerada com grande
Ele destaca que este processo exigiu
número de idosos e a alta taxa de mortalidade infantil, além da incidência de inenvolvimento e qualificação progressivos
fecções predominantes, doenças crônicas.
das equipes distritais e representou grande
Ela conta que o último decreto que regupasso na consolidação da gestão plena do
lamenta o SUS traz a necessidade de criação
sistema no município.
de redes de atenção à saúde. “As redes de
Ainda de acordo com Silveira, um
atenção à saúde são arranjos organizativos
dos maiores desafios para a implementação do SUS tem sido o subfinanciamento
de ações e serviços de saúde, que apresentam
do sistema. No ano passado o cenário de
diferentes densidades tecnológicas, integradas por meio de sistema de apoio tecnológico
financiamento sobrecarregou o gasto em
logístico e de gestão. Não basta ter o sistema
saúde na maior parte os municípios quanto à aplicação de recursos de orçamento
pronto somente para os serviços, mas tem
próprio bem acima do regulamentado em
que ter um sistema logístico, de transporte
lei. O Governo Federal tem apoiado e fisanitário e uma boa gestão”, esclarece.
nanciado alguns projetos, porém, os reSegundo a diretora a atenção básica não
cursos são insuficientes para viabilizar a
vem desenvolvendo o seu papel e dificulta
qualificação do sistema de saúde.
o processo quando ocorre o agravamento
“Com relação à política de recursos
das doenças, sufocando a média e a alta
humanos, que visa contratar profissionais
complexidade. As redes de atenção vêm
para os vários níveis de atenção à saúde, há
trazendo esse fortalecimento da rede básica, para que ela seja a grande ordenadora
amarras legais em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto em
do sistema e não a porta do pronto socorro.
pessoal da saúde até 54% do orçamento
Márcia conta que uma das prioridades do Estado abrange o cuidado materno
municipal. Tal amarra tem dificultado a
gestão em que tanto as decisões de aplicação quanto o gerenciamento de recursos e
serviços próprios, conveniados e contratados se dão no âmbito do município.
“A complexidade do sistema de saúde em Campinas levou à distritalização,
que é o processo progressivo de descentralização do planejamento, e à gestão da
saúde para áreas com cerca de 200 mil
habitantes. Em nosso município iniciouse com a atenção básica, sendo seguido
pelos serviços secundários próprios e
posteriormente pelos serviços conveniados contratados”, assegura.

e infantil e, para isso, apóia-se na Rede
Cegonha, do Governo Federal, além de
visar à implantação de novas políticas
para o cuidado de dependentes químicos
e novas formas e investimentos em tratamentos oncológicos.
O presidente do Conselho Municipal
de Saúde, José Paulo Porsani recorda
que a partir da Constituição de 1988 os
debates sobre a importância da participação popular em todos os setores da administração pública, principalmente na
saúde, ganharam força.

“Conselhos municipais, distritais e
locais influenciam cada vez mais os rumos dos investimentos na área, aproximando a gestão da realidade vivenciada
pelos usuários do Sistema Único de Saúde”, assegura.
Segundo Porsani, os conselhos municipais são formados por usuários (50%),
trabalhadores da saúde (25%) e gestores
(25%). Têm caráter deliberativo e promovem debates sobre as diretrizes, os investimentos, os convênios e os contratos com
órgãos privados. São importantes aliados
da gestão na busca de soluções para os diversos problemas da saúde.
“Ser deliberativo garantiu ao órgão a
relevância e o poder de decisão necessária
para representar a população no tema. Infelizmente, o executivo nem sempre respeita
as deliberações, criando conflitos com seus
interlocutores, os conselhos”, enfatiza.
O presidente ressalta que a participação popular nas conferências municipais,
estaduais e nacionais reforçam as melhores propostas para a saúde pública e para
o SUS. A luta contra a privatização da saúde, contra a terceirização, mas a favor de
mais recursos para o SUS, da ampliação
do programa da saúde da família, entre
outras, tem demonstrado a resistência da
sociedade contra o sucateamento do SUS
e a necessidade de avançar e melhorar o
sistema, garantindo qualidade, equidade,
universalidade e controle social.

www.ciespcampinas.com.br •

Edição Especial

35

SAÚDE

“Ter um SUS 100% público e com qualidade passa necessariamente pelo envolvimento de toda a sociedade na defesa desse sistema. Em Campinas, essa resistência se expressa na luta contra a proposta de privatização do
Hospital Ouro Verde, na busca pela realização
de Concurso Público, pela autonomia financeira da Secretaria Municipal de Saúde e por
uma gestão que seja eficiente para resolver os
diversos problemas diários”, assegura.
A diretora administrativa da Unimed
Campinas, Carla Rosana Guilherme Silva,
afirma que o setor de Saúde vem sofrendo
mudanças importantes. O número de médicos no Brasil tem aumentado a uma taxa
bem superior ao crescimento da população.
Na última década, enquanto a população
cresceu 12%, o número de médicos aumentou 33%. Segundo ela dois fatores chamam
a atenção: o crescente número de especialistas, principalmente nas especialidades onde o
avanço tecnológico é mais rápido, por exemplo, ortopedia, radiologia, oncologia, entre
outros, e o declínio proporcional do número
de profissionais das especialidades básicas,
como clínica médica, ginecologia, pediatria.
O segundo fator refere-se à média nacional do número de habitantes por médicos
recomendado pela Organização Mundial de
Saúde estar quase duplicado, são mil habitantes por médico, havendo uma enorme
concentração nos grandes centros, principalmente na região Sudeste e em Campinas,
que apresenta 196 habitantes por médico.
“Mudanças importantes também aconteceram na Saúde Suplementar. A partir
da Lei 9656/1998 e da criação da Agência
Nacional de Saúde (ANS) em 2000, a regulação no setor tornou-se bastante pesada,
eliminando muitas operadoras do mercado,
principalmente as de menor porte”, salienta.
Para Carla a falta de uma gestão profissional dos recursos na Saúde também
causa a constante impressão de que eles
são insuficientes. Como consequência a
qualidade da assistência na maioria dos
Hospitais fica comprometida.
Ela enumera ainda alguns desafios e
propostas para a saúde até o ano de 2020,
como a redução da “Judicialização da Saúde”, com uma assistência técnica médica
independente para auxílio nas decisões
do Judiciário; o controle da inserção de
tecnologia médica com avaliação de custo, eficácia e qualidade de vida agregada;
o investimento em gestão nos serviços de
saúde para otimizar recursos, melhorar a
qualidade da assistência e qualificar profissionais da saúde em gestão.
Além disso, sugere a melhora na relação de serviços de diagnósticos e consultas
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“NA ÚLTIMA
DÉCADA, ENQUANTO
A POPULAÇÃO
CRESCEU 12%, O
NÚMERO DE MÉDICOS
AUMENTOU 33%”
Carla Rosana Guilherme Silva

para reduzir desperdícios e promover
maior humanização na assistência ao doente; a garantia de uma melhor remuneração do trabalho médico, ou seja, do trabalho manual ou intelectual do profissional
médico e, por fim, o investimento intenso
em Promoção à Saúde.
Para o superintendente do Hospital e
Maternidade Celso Pierro, Antonio Celso
de Moraes, o hospital, bem como as demais
unidades de saúde do município, depende
de políticas com vistas às mudanças para
a Região Metropolitana de Campinas, uma
vez que a dificuldade que a saúde tem enfrentando nos últimos tempos gera um impacto importante na assistência à população.
“Entendo que as perspectivas para 2020
na área da saúde devem estar pautadas nos
recursos utilizados de forma que contemplem a equidade das políticas dos SUS, ou
seja, o recurso certo no equipamento de
saúde correto e também em um novo incremento financeiro para a gestão da saúde no
Município e no Estado”, reforça.
Moraes enumera algumas medidas
que podem viabilizar um melhor atendimento à população, a exemplo, a criação
de um hospital na Região Metropolitana de Campinas para atenção às urgências; o estabelecimento de políticas de

educação que reflitam diretamente no
ensino fundamental e médio, na busca
pela qualificação da população; a promoção da melhoria da qualidade de vida
da população, agregado a políticas que
permitam acesso à moradia e ao saneamento básico; e o estabelecimento de
formas de financiamento para Hospitais
de Ensino. Também o fortalecimento da
desospitalização do paciente, que pode
seguir com o tratamento domiciliar, por
meio do SAID – Serviço de Atendimento
de Internação Domiciliar.
Moraes conta que desde 2006 o Hospital e Maternidade Celso Pierro implantou
o Sistema de Gestão da Qualidade, que
objetiva promover ações de melhoria nos
processos de trabalhos nas unidades, sendo
conquistado em 2010 o selo de Acreditação
Hospitalar pela ONA – Nível 1.
“Nesse sentido, e pela permanente
qualificação do hospital, buscamos, com a
certificação, a promoção da satisfação do
cliente com uma assistência segura e humanizada, além da redução nos custos dos procedimentos e dos riscos e erros, aumentando a segurança da Instituição como um todo
e o reforço na lealdade dos colaboradores.
A partir disso também agregamos valor à
imagem da Instituição”, encerra.

Principais
propostas
ü	Implantação de uma melhor gestão
na saúde;

ü	Fortalecer o Sistema Único de Saúde;
ü	Investir na medicina preventiva;
ü	Melhorar a remuneração e a qualificação dos profissionais da Saúde;

ü	Viabilizar mais recursos financeiros
para o setor;

ü	Estabelecer formas de financia-

mento para Hospitais de Ensino;

ü	Melhorar as condições de trabalho
dos profissionais da saúde.

7

FONTES
FINANCIADORAS
DE RECURSOS
E PARCERIAS
PÚBLICAS PRIVADAS
OS DESAFIOS E OS
INVESTIMENTOS PARTINDO
DE FONTES DE RECURSOS
TRIBUTÁRIOS, GESTÃO E
PARCERIA PÚBLICA PRIVADA

Participantes
do 7º Ciclo de
Debates

O Diretor Técnico de Políticas
Sociais da Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP),
Aurílio Sérgio Costa Caiado, cita
que, no século passado, os governos viviam um dilema, relacionado
à intervenção na atividade econômica pela via da operação direta de
atividades de natureza concorrencial e também por sua intervenção

nos aspectos que delimitam a capacidade competitiva da região em
que atuavam.
“Nesse período, transitou-se da
pouca regulação e intervenção para
um Estado intervencionista que em
muitos momentos foi o propulsor de
indústrias nascentes, desenvolveu
a infraestrutura básica e em muitos mercados constituiu-se como
o principal indutor do desenvolvimento”, recorda.
Caiado lembra ainda da crise fiscal vivida pelos Estados do Brasil, a
partir da década de 1990. Segundo
ele, o fato reduziu a capacidade de
aplicação dos governos na atividade
econômica direta e também no investimento em infraestrutura básica.
“Essa capacidade ficou bastante limitada, considerando que,
para além do comprometimento
com o endividamento de períodos
anteriores e das sucessivas crises
dos mercados financeiros internacionais desde os anos 80, havia

também o crescimento das demandas sociais, o que reduzia ainda
mais a margem de liberdade dos
governos na execução de políticas
de desenvolvimento”, ressalta.
De acordo com Caiado, historicamente, o país utilizou-se de mecanismos tradicionais de financiamento baseados na criação de um
agente específico, como o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico Social (BNDES), em
aportes diretos do Tesouro, na utilização de poupança externa, com
endividamento externo em agências oficiais de financiamento ou
em bancos privados, bem como da
existência de operadores diretos
nos diversos setores econômicos.
E para atender às demandas
regionais criaram-se instituições
financeiras públicas específicas
nas regiões norte e nordeste. Também foram criados fundos públicos
em razão da existência de vínculos de emprego formal, como por
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exemplo, o Fundo de amparo ao trabalhador (FAT), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP), em que parcela dos recursos é
utilizada diretamente pelo BNDES ou repassada a agentes financeiros privados.
Caiado explica que nas últimas décadas houve a decisão de liberar o Estado de
uma parcela dos investimentos em infraestrutura produtiva e urbana e, principalmente, em desonerá-lo do custeio destas
atividades. Por meio da Lei 11.079, de
dezembro de 2004, foi institucionalizada a
possibilidade de concessões em que o Estado e o setor privado estejam juntos em
determinado empreendimento. Lembrando que esse instrumento associa-se à já
existente Lei 8987, de fevereiro de 1995 e
que trata das concessões públicas.
A concessão desonera o Estado de realizar grandes investimentos e o agente privado é remunerado por meio da tarifa do
usuário. Nesse modelo mantém-se a capacidade de regulação do Estado.
Ainda de acordo com Caiado, o Estado
pode ser desonerado em diversos estágios
do modelo. Pode então, conceder a obra e
a operação ou ainda avançar em parcerias
públicas privadas em que todo o conjunto
de atividades necessárias à realização do
empreendimento já estão contidas.
“Há algumas distinções relativas à natureza do objeto concedido, em que o Estado
assume a condição de regulador ou ainda de
provedor dos serviços. O prazo das concessões geralmente é superior a 10 anos, com
limite de até 35 anos. Há a possibilidade de
obtenção de receitas extraordinárias com a
operação do serviço e tais serão divididas
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na medida do previsto no contrato. Também
há previsão da manutenção do equilíbrio financeiro do contrato”, considera.
Para Caiado o desafio atual é estruturar
e fortalecer as agências de regulação para
que elas tenham condições técnicas de
exercer a sua função de fiscalizar adequadamente as concessões e as demais parcerias, segundo o real interesse público e da
maioria da população.
O segundo desafio é incentivar a criação de novas formas de financiamento
para investimentos de longo prazo de maturação. Essa estratégia pode ocorrer por
intermédio do apoio à constituição de fundos ou de outros instrumentos de financiamento que possam reduzir o custo financeiro desses empreendimentos.
“Estamos vivenciando no Brasil e
no estado de São Paulo um novo período com mudanças estruturais. O Estado
está deixando o papel de empreendedor
direto e assumindo uma função de regulador e promotor do desenvolvimento,
a partir da articulação com a iniciativa
privada”, reforça.
O Secretário Municipal de Finanças de
Campinas, Gilton Pacheco de Lacerda,
explica que as receitas municipais podem
ser divididas em dois grupos, as Receitas
Correntes e as Receitas de Capital.
As Receitas Correntes subdividem-se
em Receitas Tributárias, como o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Sobre Transmissão de Bens
Imóveis por Ato Oneroso (ITBI), Imposto
de Renda (IR), taxas e contribuição de melhoria, Receitas de Contribuições e Receitas
Patrimoniais, como os aluguéis, dividendos
oriundos de participação societária, exploração de bens públicos, entre outras.
Também as receitas agropecuárias, industriais e de serviços, além das transferências correntes, que são o Imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS),
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR),
Sistema Único de Saúde (SUS), Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Lei Kandir e Convênios.
Segundo Lacerda, as Receitas de Capital, por sua vez, subdividem-se em receitas
de operações de crédito, alienação de bens,
amortização de empréstimos, transferências

de capital, entre outras que podem ser consideradas como de pequena relevância dado a
sua baixa representatividade na Receita Total.
De acordo com ele, esses conceitos são
extremamente relevantes e não são disponibilizados de maneira transparente nos
demonstrativos contábeis. Eles referem-se
à diferenciação entre Receitas Originárias
ou Próprias das Receitas Vinculadas.
“As primeiras são receitas que podem
ser utilizadas livremente tanto no pagamento de despesas de custeio como nas despesas
de capital. Já as receitas vinculadas não podem ser utilizadas livremente no pagamento de despesas, elas devem ser destinadas,
quando da elaboração da Lei Orçamentária
Anual, LOA, ao pagamento de despesas
que atendam a Legislação (Federal ou Estadual) que criaram as respectivas fontes de
recursos, a exemplo SUS, FUNDEB, Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), FNDE, entre outros”, esclarece.
Lacerda ainda salienta que as Receitas
Próprias assumem papel fundamental no
processo de execução das despesas orçamentárias relacionadas à prestação direta
de serviço à população e na manutenção da
estrutura de Governo Municipal.
A Administração Tributária Municipal,
por determinação constitucional, possui
capacidade de atuar ativamente, no combate à sonegação, à alteração de alíquotas e à
base de cálculo apenas sobre as receitas tributárias e as dívidas ativas, sobre as quais
possui competência legal.
“Quanto maior for a participação das
Receitas Tributárias nas Receitas Próprias
ou Não Vinculadas menor será o grau de
dependência da administração municipal
em relação às transferências da União e do
Estado. O que também conferirá maior liberdade ao executivo para colocar em prática o seu programa de governo”, afirma.

fontes financiadoras de recursos e parcerias públicAS privadas

Para Lacerda, fica claro que dentre
as diversas Fontes de Recursos que compõe a Receita Total dos Municípios da
Federação, uma é particularmente relevante, a Receita Tributária, em razão de
possibilitar aos responsáveis pela Gestão

Tributária e Financeira a participação
ativa na constituição dos créditos tributários e no combate à sonegação e ao aumento da participação na Receita Total
de recursos não vinculados.
“Dessa forma, a competência constitucional para a instituição de certos
impostos pelos municípios deve ser exercida em sua plenitude, buscando sempre
uma maior independência financeira em
relação às transferências intergovernamentais”, assegura.
João Alberghini Sobrinho, diretor
executivo da Agência Metropolitana de
Campinas (Agemcamp) e Presidente do
Conselho de Orientação do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp), ressalta que o fundo
foi criado pela Lei Estadual Complementar nº 870, de 19 de julho de 2000, e regulamentado pelo Decreto nº 50.553 de 20
de Fevereiro de 2006.
A finalidade é dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações
conjuntas dele decorrentes, no que se
refere às funções públicas de interesse
comum entre o Estado e os Municípios
integrantes da região.

Os recursos do Fundocamp são provenientes de Transferências da União,
do Estado, e do Município. Também de
empréstimos nacionais e internacionais,
retorno de operações de crédito, resultado
de aplicações financeiras e multas, rateio
de custos referentes a obras de interesse
comum e doações de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou multinacionais.
“A participação financeira dos municípios da RMC no Fundocamp é definida por uma equação que leva em conta
a população do município, o retorno do
ICMS e a participação do Estado é definida no orçamento anual. Os recursos
são destinados mediante autorização do
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas formado pelos Prefeitos dos 19 municípios que
compõem a região e os representantes do
Estado”, esclarece.
Sobrinho explica que o Fundocamp já
destinou recursos de R$ 28 milhões para
a implantação de planos e projetos de interesse dos municípios da região que se
somam aos grandes investimentos do Governo do Estado na RMC.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OS
INVESTIMENTOS NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO
A administradora do Departamento Regional Sul do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Vera
Lúcia Vieira, explica que o banco foi fundado
em 20 de junho de 1952, tratando-se de uma
empresa pública de propriedade integral da
União. É um instrumento para implementação
da Política Industrial, de Infraestrutura e de
Comércio Exterior, com foco no financiamento do investimento. Constitui-se na principal
fonte de crédito de longo prazo e ainda oferece
apoio à micro, pequenas e médias empresas.
Vera ressalta que o BNDES começou
com forte infraestrutura e no decorrer dos
anos isso vem se adequando de acordo com
as necessidades do Governo Federal. A inovação tecnológica é uma prioridade estratégica
do banco, como também o desenvolvimento
sustentável e a dinamização regional. O apoio
do BNDES tem crescido nos últimos anos, relativamente em relação aos anos anteriores à
participação nos estados do Norte e Nordeste.

Quanto às formas de atuação, Vera explica que o banco conta com as operações
diretas, que são contratadas diretamente
com o BNDES e normalmente operações
acima de R$ 10 milhões. Segundo Lúcia,
existem exceções, como a linha de inovação
tecnológica acima de R$ 1 milhão, o turismo
e o setor hoteleiro a partir de R$ 3 milhões.
Contudo, a maior parte das operações
é indireta, contratada por meio de um banco repassador de recursos, normalmente
uma instituição financeira credenciada a
um banco comercial, que contrata a operação com o empresário, mas os recursos
e a linha são do BNDES.
“Acima de tudo, somos um banco de desenvolvimento, temos restrições bancárias,
seguimos preceitos do Banco Central, então
é necessário que a empresa demonstre a capacidade de pagamento e tenha um cadastro
comercial satisfatório. Além disso, existem
questões relativas ao fornecimento de recursos

públicos, então as certidões tributárias em dia,
também são uma exigência”, salienta.
Os requisitos exigidos do beneficiário são
a comprovação da capacidade de pagamento
e um cadastro comercial satisfatório, em que
ele esteja em dia com as obrigações fiscais e
previdenciárias. Outra exigência é não estar
inadimplente com o BNDES e nem mesmo
em regime de recuperação de crédito. Além
de dispor de garantias para cobrir o risco da
operação e cumprir a legislação ambiental.
Vera informa que podem ser financiadas obras civis, montagens e instalações;
móveis e utensílios; despesas pré-operacionais; pesquisa e desenvolvimento/certificação; máquinas e equipamentos nacionais novos e usados, entre outros. Por
outro lado não podem ser financiadas as
aquisições de terrenos e imóveis, os gastos
correntes e a compra de empresas.
O financiamento pode chegar a 90% do
valor do investimento, negociados entre o
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fontes financiadoras de recursos e parcerias públicAS privadas

agente financeiro e o cliente, e ainda pode
ser utilizado o Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES/FGI). Os prazos de
carência e amortização são definidos pelo
agente financeiro.
Quanto ao Cartão BNDES, Vera explica que o limite é de até R$ 1 milhão por
banco emissor, as prestações fixas em até
48 meses, a taxa de juros é bastante atrativa e o crédito rotativo é pré-aprovado e o
uso é automático.
O Programa de Modernização da administração tributária e de gestão dos setores sociais básicos (PMAT) está à disposição para os municípios. É uma modalidade de financiamento com o objetivo auxiliar na modernização da administração
tributária e na melhoria da qualidade do
gasto público visando proporcionar uma
gestão eficiente de recursos, com a melhoria da qualidade e a redução do custo
de serviços prestados à coletividade.
“Poderão ser financiados projetos de investimentos para o fortalecimento das capacidades gerencial, normativa, operacional e
tecnológica da administração municipal,
em diversas áreas como, administração
geral, tributária, financeira e patrimonial,
além de saúde e educação”, esclarece.
A gerente executiva da Caixa Econômica Federal, Ludmila Aucar Felipe, conta que
a instituição financeira é uma empresa pública, criada em 1861 e atualmente vinculada
ao Ministério da Fazenda. A principal função é atuar na promoção da cidadania e do
desenvolvimento sustentável do país e, para
isso, atua como agente de políticas públicas
e parceira estratégica do Estado Brasileiro.
“Ao priorizar setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e
prestação de serviços, a Caixa exerce um
papel fundamental na promoção do desenvolvimento urbano e da justiça social,
contribuindo para melhorar a qualidade
de vida da população, especialmente a de
baixa renda”, salienta.
Ludmila explica que as fontes de financiamento de Longo Prazo são o FGTS,
o Saneamento Ambiental e a Infraestrutura Urbana. Os principais setores de
atuação são energia, transporte, indústria
naval, saneamento ambiental e industrial,
além de saúde e habitação.
Segundo ela, a Caixa foi a primeira
instituição financeira a financiar a Energia Eólica no país. Atualmente, atua na
geração e na distribuição de todos os tipos de energia. Também nos transportes,
inclusive no setor rodoviário, ferroviário,
portuário, aeroportuário, metroviário e
principalmente urbano.
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“O FINANCIAMENTO
PODE CHEGAR A
90% DO VALOR DO
INVESTIMENTO,
NEGOCIADOS ENTRE O
AGENTE FINANCEIRO E
O CLIENTE”
Vera Lúcia Vieira

Ludmila revela que há cerca de dois
anos a diretoria aprovou que a participação da instituição no setor naval é hoje
um dos repassadores do Fundo da Marinha Mercante.
Quanto ao saneamento ambiental,
voltado aos municípios e aos prestadores
de serviço de forma geral, a Caixa segue
atendendo desde a captação de água, o
tratamento de resíduos sólidos e a parte
de desenvolvimento institucional. Existe
inclusive, uma linha de crédito voltada à
elaboração dos planos de saneamento.
De acordo com ela, recentemente foi
criada uma linha pra abastecimento e esgotamento, voltada a indústria, inclusive
para o reuso de água. Principalmente as
indústrias que são altamente consumidoras
de água, precisam desse mecanismo para
reduzir os custos operacionais. Na saúde,
a Caixa tem atuado financiando terrenos e
toda parte de desenvolvimento institucional com recursos de tesouraria.
O gerente de negócios do Banco do
Brasil, Marcos César Rodrigues, destaca
que o Banco do Brasil desenvolveu um
segmento, uma estrutura pra atender o governo, bastante expressivo no país. O Banco tem uma agência de governo instalada
em qualquer estado da Federação. Em São
Paulo, especificamente, nós temos quatro
agências de governo. Temos uma aqui em
Campinas, uma na capital paulista, uma em
Bauru, e uma em Ribeirão Preto.
O Banco existe desde 1808, ou seja,
são 203 anos de tradição e, atualmente, é o
maior grupo financeiro da América Latina,
um dos maiores do mundo. Atua em todas
as linhas comerciais e passa a ter algumas
linhas específicas do governo.
Os empreendedores privados financiam investimento público pelo pagamento

de contrapartidas, em troca da permissão
de construir área adicional à definida pela
lei, garantindo-se recursos para custear intervenções de estruturação, qualificação e
melhoria de determinada parte da cidade,
sendo tal o objetivo da operação.
Rodrigues recorda que em 2001
foi criado o Estatuto das Cidades, na
verdade a regulamentação de um artigo
da Constituição Federal, que estabelecia
a possibilidade de operação urbana
consorciada. Um dos artigos do Estatuto
definia que, desde que aderente ao plano
diretor, os municípios poderiam instalar
as operações.
“O primeiro ponto importante a definir
é o conjunto de intervenções públicas que
o poder público vai coordenar. O segundo,
é criar viabilidade econômica para que haja
interesse da iniciativa privada em comprar
os certificados que vão viabilizar os recursos. O terceiro ponto é a necessidade de o
município ter uma lei específica aprovada
pela Câmara para este fim”, enfatiza.
Rodrigues explica que em uma operação urbana consorciada, o recurso é
extraorçamentário, não se misturando ao
caixa da Prefeitura. Outra linha de crédito é o Certificado de Potencial Adicional
de Construção (CEPAC), um título imobiliário negociado em bolsa, com toda
formatação financeira, como se fosse
uma ação, em que se compra um título,
por meio de um leilão.
Existe um preço mínimo já estabelecido pelo poder público, de quanto será o valor mínimo. O poder público de posse desse
recurso pode utilizar o dinheiro para fazer
asfaltamento, duplicar rodovias, construir
viadutos, entre outras atividades.

Principais
propostas
ü	Desenvolver a Região Metropo-

litana de Campinas por meio de
políticas públicas em suas diversas modalidades mais adequadas
à especificidade do projeto regional, como também para operações urbanas consorciadas via
Certificado de Potencial Adicional
de Construção (CEPAC);

ü	Utilizar linhas de crédito para o

desenvolvimento regional do tipo
Programa de Modernização da
Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.
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SEGURANÇA PÚBLICA
E BEM-ESTAR SOCIAL

O BEM-ESTAR SOCIAL ESTÁ DIRETAMENTE
LIGADO À SEGURANÇA PÚBLICA E AO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Da esquerda para a direita: Luiz Fernando Bueno, Nilton César, José Henrique Toledo Corrêa, José Nunes
Filho, Sinval Dorigon, Alexandre Serpa e Coronel Walter Gomes Mota
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O diretor do Departamento de Responsabilidade Social do CIESP - Regional
Campinas, Luiz Fernando de Araújo Bueno, destaca que para falar em bem-estar
social é necessário alinhar o tema com Sustentabilidade e Responsabilidade Social.
“De uma maneira bem simples podemos dizer que ser socialmente responsável significa nos preocuparmos efetivamente com os impactos, que as atividades
econômicas trarão ao nosso entorno. Esses impactos podem ser positivos ou negativos e estarem relacionados a questões
sociais, econômicas, ambientais e culturais. Já o entorno significa os públicos,
“stakeholders”, com os quais nos relacionamos, tais como fornecedores, clientes, consumidores e outros”, enfatiza.
Bueno lembra que a questão da
Responsabilidade Social Empresarial
muitas vezes tem sido confundida com

SEGURANÇA PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL

o assistencialismo, filantropia, investimento social privado e marketing social.
Para ele não é possível exercer Responsabilidade Social Empresarial isoladamente. É preciso trabalhar para convencer esses diversos públicos, para obter a
legitimidade do processo, respeitando as
identidades, os princípios e os valores
desses diversos atores.
“A gestão com esses públicos é fundamental para o sucesso nesse processo. Ao
trabalharmos com a mitigação dos impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais de nossas atividades, visando à participação no desenvolvimento do nosso País,
chegaremos ao conceito de Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, afirma.
Bueno propõe a discussão de um planejamento participativo para Campinas, envolvendo diversos segmentos da sociedade
e visando o desenvolvimento socioeconômico da região, baseado na responsabilidade social, no tripé da sustentabilidade, que
abrange a preocupação com os impactos
sociais, ambientais e econômicos.
A proposta é que seja feita uma agenda para a Região Metropolitana de Campinas, agenda essa alinhada com as Metas
do Desenvolvimento do Milênio – ODM’s
e a ISO 26000 – Norma de Responsabilidade Social. Este é um dos métodos e
ferramentas consideradas mais ousadas
e abrangentes na tentativa de promover
um novo padrão de desenvolvimento do
planeta, conciliando métodos de proteção
ambiental, justiça social e eficiência econômica”, exemplifica.
A professora do Curso de Serviço Social da PUC-CAMPINAS, Maria Virgínia
Righetti, conta que, segundo levantamento
da Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados, vinculada à Secretaria Estadual
de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, em 2011
a população de Campinas era de quase 1
milhão e 100 mil habitantes.
De acordo com a professora, alguns
dados chamam a atenção, por exemplo,
19,28% são menores de 15 anos, outros
12,39% da população correspondem a
pessoas com idade maior ou igual há 60
anos, e 6% das mães são menores de 18
anos. Para ela, pensar em bem-estar social demanda um conhecimento do perfil
da população contemporânea, levando
em consideração os valores e a pluralidade de cada região.
Ainda considerando a estatística, Maria Virgínia destaca que algumas questões
revelam a desigualdade social na região,
como por exemplo, a população de rua ou

a coleta de lixo, tendo o catador como um
anônimo que contribui para sustentabilidade ambiental, mas que não tem o devido reconhecimento perante a sociedade,
como um cidadão. Ainda a desigualdade de acesso à moradia, de ocupação de
territórios e a questão da acessibilidade.
Segundo ela, esses fatores devem ser
considerados para a elaboração do planejamento de um bem-estar.
“Acredito que pensar em bem-estar
na nossa sociedade significa pensar na
sociedade contemporânea e nos valores
pluralistas que a orientam. Isso é necessário para que se possa chegar à construção de uma agenda, de um consenso,
tendo valor e legitimidade pública, além

da divisão de poderes, quer dizer, quanto mais o poder é concentrado, pior é a
qualidade da democracia e o respeito aos
direitos das minorias”, considera.
Maria Virgínia lembra que os direitos
do cidadão subdividem-se em civis, políticos e sociais, de viver em um ambiente
sustentável e também os direitos ligados
à reprodução assistida, a transplantes e
outras questões.
Ela ainda enumera algumas mudanças
na sociedade entre os séculos XX e XXI,
a exemplo da significativa transformação
demográfica, do expressivo processo de urbanização, da forte expansão e das grandes
transformações tecnológicas no campo das
comunicações, além das redefinições e da
expansão dos sistemas educacionais. E depois de tudo isso, em consequência, temos
a revolução no modo de vida.
“Os princípios do bem-estar social,
levando em consideração tais mudanças, abrangem a responsabilidade do
Estado na manutenção das condições de
vida do cidadão, a regulação da economia de mercado para manter um elevado
nível de emprego e também a prestação
pública de serviços universais, como a
educação, a saúde, a segurança social,
a habitação e os serviços de assistência
social”, avalia.
A diretora da Secretaria de Cidadania,
Inclusão e Assistência Social da Prefeitura
de Campinas, Ismênia Aparecida dos Santos Oki, destaca que a Constituição Federal de 1988, descreve os direitos humanos
e sociais, sendo responsabilidade pública
do Estado introduzindo a seguridade social e assim instituindo um tripé de proteção social, baseado na previdência social,
na saúde e na assistência social.

Indicadores de Campinas
Dados

Ano

Município

Região

Estado

POPULAÇÃO

2011

1.090.915
*98,28% urbana

2.845.035

41.692.668

% População
(< 15 Anos)

2011

19,28

20,47

21,48

% População
(≥ 60 anos)

2011

12,39

11,01

11,55

Taxa de Mortalidade Infantil
(por mil nascidos vivos)

2010

10,34

10,31

11,86

% Mães Adolescentes
(< 18 anos)

2010

6,05

5,97

6,96

Fonte: SEADE, 2011
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Em 1993 a lei orgânica da assistência
social (LOAS – Lei nº 8.472), regulamenta e organiza a assistência social no
país, além de instituir o sistema descentralizado e participativo. Em 2011 houve
uma alteração na lei, o que acabou estabelecendo o sistema único de assistência
social no Brasil, o SUAS.
Esse sistema tem três funções públicas. Em primeiro lugar a vigilância social, seguida da defesa de direitos e finalmente a proteção social. A política de
assistência social abrange aspectos como
o território, a vulnerabilidade social e o
risco pessoal e social.
“O Sistema Único como lei chama a
atenção de toda a sociedade, principalmente dos gestores municipais para a existência
de um território, no município de Campinas. Dentro deste território existe vulnerabilidade, ou seja, riscos sociais”, completa.
A organização do SUAS tem caráter
público, gestão nas três esferas de governo e ainda vínculo das entidades sociais
como prestadoras de serviços ao sistema.
Além da articulação em rede, abrangendo
os serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, tem a informação
como ferramenta de gestão e, finalmente,
a proteção social básica.
“Não adianta achar que a assistência
social, apenas, vai resolver as diferenças.
E sim a habitação, a saúde, a segurança, a
educação e os cuidados com o meio ambiente. São necessárias políticas públicas
que envolvam as secretarias municipais
para reduzir o índice de vulnerabilidade
de risco e, assim, promover o desenvolvimento econômico racional, gerando emprego e renda”, assegura.

Principais
propostas
ü	Criar uma agenda com propostas
de desenvolvimento e planejamento para Campinas e região;

ü	Erradicar a extrema pobreza e a
fome;

ü	Atingir o Ensino Médio básico
universal;

ü	Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;

ü	Reduzir a mortalidade infantil;
ü	Melhorar a saúde materna;
ü	Garantir a sustentabilidade ambiental.
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A ORGANIZAÇÃO DAS
POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E
DA GUARDA MUNICIPAL
O Comandante de Policiamento do
Interior – 2, em exercício até abril de
2012, Coronel Walter Gomes Mota, explica que a doutrina da Polícia Militar
está baseada em três pilares, a policia
comunitária, os direitos humanos e a
gestão pela qualidade. A PM tem uma
universidade corporativa, que nada mais
é do que escolas de soldados, escolas de
sargentos e escolas de oficiais, para garantir uma melhor fundamentação técnica e legal a todo policial militar.
Mota conta que a PM adquiriu armamentos e viaturas mais modernas, equipamentos de última geração para facilitar
a comunicação entre os agentes e outros
recursos que facilitam a identificação de
pessoas e veículos em pouquíssimo tempo. “Todas as viaturas hoje possuem tabletes que possibilitam o policial militar
checar imediatamente a placa do veículo
ou o RG de algum cidadão. Nossos rádios tem uma tecnologia que não possibilita serem escutados por pessoas de má
índole, o que está sendo ampliado para
toda a RMC”, exemplifica.
Mota reforça que a segurança pública depende de elementos básicos, como
a atuação da policia e do governo, as
medidas de prevenção privada, o sistema judicial e penitenciário, além da importante participação do cidadão.
Ainda enumera alguns pontos importantes que podem contribuir para a
melhoria da segurança na RMC, a exemplo, uma maior integração das esferas
de governo; uma participação efetiva
da sociedade, sendo os olhos da polícia, por meio de vias de acesso, como
a Emergência: 190 e Disque-denúncia:
181; medidas de prevenção primária,
principalmente na organização das cidades; além de campanhas de conscientização dos problemas do uso de drogas.
“Essas propostas não esgotam o assunto pela sua complexidade, apenas

“É IMPORTANTE
A CENTRALIZAÇÃO
DA POLÍCIA EM
UM ÚNICO LOCAL,
A EXEMPLO DE
COMO É FEITO
EM MIAMI,
NOS ESTADOS
UNIDOS, PARA
GARANTIR QUE A
INFORMAÇÃO SEJA
CENTRALIZADA”
José Carneiro de
Campos Rolin Neto

indicam e orientam um caminho, uma
forma de realização dentro da vivência
e da contextualização institucional, mantendo abertas as possibilidades de incremento do fator segurança pública, sendo
elas passivas de mudanças e de adaptações, de acordo com estudos de casos e
suas especificidades”, complementa.
Para o Delegado Seccional de Polícia de Campinas, José Carneiro de
Campos Rolin Neto, a segurança pública está diretamente ligada ao bem-estar,
à integração das pessoas e aos aparatos
sociais que possam contribuir para que a
vida em sociedade seja melhor.

SEGURANÇA PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL

as ações da
Guarda Municipal
de campinas são
planejadas com base
nos levantamentos
realizados por
sua equipe de
Inteligência, que
permite uma atuação
estratégica, de
acordo com o
diagnóstico do
problema
Sinval Dorigon

Para ele é importante a centralização
da Polícia em um único local, a exemplo
de como é feito em Miami, nos Estados
Unidos, para garantir que a informação
seja centralizada.
“Não se divide a coisa mais importante,
o instrumento mais importante que nós temos
nas mãos: a nossa informação. A partir do
momento que você divide um território, você
divide a informação. O que aconteceu aqui
em Campinas foi exatamente isso”, lamenta.
O Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de
Campinas, Sinval Dorigon, sinaliza que na
Constituição Federal a segurança pública é
dever do Estado, sendo direito e responsabilidade de todos. Além disso, ela deve ser
exercida para a preservação da ordem pública, das pessoas e dos patrimônios.
Dorigon reforça que a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos da Segurança Pública de Campinas adota um modelo de atuação baseado na colaboração com
as forças assistentes, com o Estado e as Polícias Civil, Militar, e Federal, o Ministério
Público e, finalmente, o Poder Judiciário.
Segundo ele, as ações da Guarda Municipal (GM) de Campinas são planejadas
com base nos levantamentos realizados

por sua equipe de Inteligência, que permite uma atuação estratégica, de acordo
com o diagnóstico do problema, apontado
por meio de indicadores. Com esse levantamento é possível articular medidas
envolvendo outras secretarias da administração municipal, como Assuntos Jurídicos, Cidadania e Assistência e Inclusão
Social, Saúde, SETEC, EMDEC, Infraestrutura, Urbanismo, entre outras pastas.
Outras ações, que visam ainda resultados a serem adquiridos a médio e longo
prazo, objetivam a valorização do profissional de segurança e uma atuação preventiva. “Buscamos a ampliação das ações de
policiamento comunitário, por meio de

reuniões constantes com representantes dos
bairros atendidos pelas Bases Operacionais
da GM, além da promoção de treinamentos
e capacitação dos agentes”, assegura.
Dorigon lembra ainda que existe um
canal de comunicação com o Conselho Integrado de Segurança de Campinas para
garantir agilidade e eficiência no atendimento à população.
“O debate sobre as questões de sustentabilidade e bem-estar social dos agentes
e da comunidade, especialmente nos grandes centros, a elaboração de planos que
contenham metas, objetivos e ações práticas, visam melhorias desses serviços para
os próximos anos”, finaliza.

Principais
propostas
ü	Promover a integração entre as Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal;
ü	Motivar a população às denuncias por meio do 190 e 156;
ü	Modernizar ainda mais os equipamentos e armamentos utilizados pelos agentes
policiais;

ü	Valorizar e capacitar os profissionais responsáveis pela segurança pública.

* Coronel Walter Gomes Mota, Comandante do Policiamento do Interior - 2, em exercício até abril de 2012, atual Comandante de Policiamento de Área
Metropolitano 6 (CPAM - 6)
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9
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL E
URBANO
UM PLANEJAMENTO URBANO INTELIGENTE
GARANTE A CONTINUIDADE DO CRESCIMENTO
DE CAMPINAS E AINDA PROPORCIONA MELHOR
QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES
A Região Metropolitana de Campinas
tem assegurada uma importante posição
econômica nos cenários estadual e nacional, com uma localização considerada
estratégica. Está há menos de 100 quilômetros da capital paulista e aproximadamente há 160 quilômetros do porto de
Santos. Ainda conta com um importante
sistema macroviário de acesso a outras
importantes regiões do país.
Para o diretor regional do Sindicato
das Empresas de Compra, Venda, Locação
e Administração de imóveis Comerciais de
São Paulo, Fuad Jorge Cury, Campinas
está inserida no cenário internacional pela
existência do Aeroporto de Viracopos, por
suas universidades, pelo importante centro
tecnológico e pelo parque industrial moderno e diversificado.
“Esse cenário será potencializado pela
ampliação do Aeroporto de Viracopos, que
terá a capacidade para receber, até o final
de 2012, 9 milhões de passageiros por ano

e, até a Copa de 2014, 14 milhões de passageiros por ano”, completa.
De acordo com Cury, outro fator importante é a implantação dos trens metropolitanos e de alta velocidade. O primeiro
ligará a Estação da Luz, em São Paulo, a
Jundiaí, inclusive com a possibilidade de o
trajeto ser ampliado até Campinas.
Já o Trem de Alta Velocidade (TAV),
com o corredor Rio – São Paulo – Campinas, programado para transportar 17 milhões de passageiros por ano, terá a função de interligar três importantes cidades
e conectará os três aeroportos internacionais Galeão, Guarulhos e Viracopos.
Devido a essas características e aos futuros projetos que serão implementados em
Campinas e região, Cury questiona o modelo de desenvolvimento territorial urbano
mais adequado e eficiente para atender as
demandas de Campinas.
Segundo ele, Campinas e sua região
não estão preparadas para suportar todo
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esse desenvolvimento, que está intrinsecamente vinculado à noção de ordenamento
do território, que consiste no planejamento
das ocupações, na potencialização das infraestruturas e na garantia de preservação
de recursos naturais.
“Campinas e região sofrem com a falta de infraestrutura do transporte coletivo
e com o estímulo cada vez maior do uso
do carro. Os investimentos públicos nos
diversos setores não são programados e as
políticas públicas são desconectadas. O resultado é o desordenamento da metrópole
e a saturação de seu crescimento”, avalia.
De acordo com Cury, para tornar o
município sustentável, alguns conceitos
devem ser analisados, como o adensamento da área urbana, resultando em
economia de infraestrutura urbana e menos deslocamentos. A densidade populacional alta, mas com uma baixa ocupação do solo, permite a criação de novas
áreas livres e permeáveis, mantendo
uma relação adequada entre área livre e
área construída.
Outro conceito é o de novas centralidades em áreas urbanas, que promovam o
estímulo de usos complementares necessários ao equilíbrio de atrativos diversos,
a exemplo, moradia, trabalho, lazer e cultura, além de concentrarem as atividades
econômicas e sociais.
Um aspecto importante de ser mencionado é o de minimizar os deslocamentos
de viagens e promover a acessibilidade em
diferentes formas: automóvel, transporte
coletivo, pedestre e bicicletas.
“Com essas propostas a região poderá
ter, inclusive, um cinturão verde em seu
entorno, apoiado por atividades ecologicamente sustentáveis e por preservação
ambiental. A ideia é estabelecer um limite
territorial claro para o crescimento urbano, com maior qualidade ambiental à metrópole”, considera.
O diretor regional do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado
de São Paulo, Márcio Benvenutti, explica que o setor da construção civil, a
partir de 2005, encontrou um ambiente
de maior segurança para o aumento de
investimentos. Isso foi possível graças
à queda expressiva na taxa de juros, ao
crescimento da renda e à forte expansão
do crédito habitacional.
O setor iniciou, então, um ciclo de
crescimento, passando a ser considerado
pelo governo como um dos pilares para
o crescimento sustentável. Entre 2006
e 2009 os investimentos em construção
civil totalizaram R$928,9 bilhões. Já em
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2008, o setor, já privilegiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento,
ganhou mais relevo com o Programa Minha Casa minha Vida.
Segundo Benvenutti, a construção
civil gerou cerca de 1,5 milhão de empregos no país, entre 2006 e 2011. Esse
investimento esteve diretamente ligado ao
contexto da economia brasileira, que precisava de infraestrutura e habitação. Ele
destaca que 2010 foi um ano marcante e
que apresentou um crescimento vertiginoso, superando as projeções mais otimistas.
Isso ocorreu em um cenário favorável
para todos os setores da economia, mas,
principalmente, para a construção civil.
“Todos os indicadores de crédito,
produção, emprego e lançamentos habitacionais registraram taxas de crescimento
expressivas em comparação com 2009,
superando os números de 2008, que eram,
até então, recordes, tornando difícil a tarefa de superar ou até mesmo comparar
com 2010”, explica.
Entretanto, Benvenutti ressalta que
esse crescimento começou a esbarrar em
limites físicos, como disponibilidade de
equipamentos e mão de obra, além da necessidade de avanços tecnológicos.
Em sua avaliação, o ano de 2011 foi
um ano de crescimento, retomada dos
investimentos em infraestrutura, investimentos do pré-sal, aceleração das obras
relacionadas aos eventos esportivos e

melhora nas condições de crédito e incentivos para obras habitacionais.
E apesar das incertezas do cenário econômico mundial, o ritmo dos investimentos no Brasil, ainda com a considerável
desaceleração recente, apontam para crescimento nos próximos anos.
Um exame cuidadoso das condições
socioeconômicas das famílias é importante para a formação de programas de provisão de moradias e diminuição do déficit
habitacional. Com base nesse estudo de
Déficit, podemos notar que ainda há espaço para investimento.
“Assim como os eventos esportivos
trazem a necessidade de mais investimentos, a construção se mantém como importante impulsionador do emprego, da renda,
enfim, da atividade econômica”, assegura.
O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, Paulo
Sérgio Saran, lamenta o planejamento inadequado de Campinas, fator que, segundo ele trouxe consequências graves para
a atualidade, como o caos do transporte
urbano, o intenso tráfego de veículos nas
Rodovias Dom Pedro e Anhanguera, além
de uma legislação urbanística obsoleta e
ultrapassada, insuficiente para o desenvolvimento adequado do presente e do
futuro do município.
Saran acredita que a ampliação do
Aeroporto Internacional de Viracopos, a
implantação do Trem de Alta Velocidade
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(TAV) e do Trem Metropolitano são importantes obras que já deveriam ter acontecido há algum tempo. Visando o desenvolvimento do município e a ligação
com outros centros urbanos, ele também
ressalta que os grandes empreendimentos
a serem construídos na cidade precisam
obrigatoriamente apresentar soluções para
problemas como o transporte, o impacto
ambiental e a infraestrutura em geral.
“Mas de quem é a responsabilidade
de resolver essas questões, do empreendedor ou da prefeitura? O mais adequado
é que fosse de ambos, além de ocorrer a
participação de empresas e das construtoras”, considera.
Saran destaca a necessidade de continuar crescendo, chamando a atenção de
empreendedores e investidores para o município, contudo, pensando em um planejamento urbano inteligente, capaz de atender
as necessidades do presente, assegurando
e prevendo o desenvolvimento do futuro.
“É preciso ter uma gestão continuada, vontade política dos administradores
de realmente planejar e resolver os problemas. Faz-se necessária a participação
das entidades de classe no diálogo e na
procura de soluções conjuntas, além de
parcerias público-privadas, uma vez que a
prefeitura sozinha não conseguirá atender
a todas estas questões”, enfatiza.
O professor do Instituto de Economia
da Unicamp, Ulysses Cidade Semeghini,
conta que a Universidade realizou um
estudo sobre a evolução do valor fiscal
adicionado na Região Metropolitana de
Campinas, no período de 2000 a 2008.
O levantamento aponta que o produto
industrial como um todo, cresceu muito
pouco no Estado de São Paulo nesse período, crescendo a cerca de 1 %, apenas.
A Região Metropolitana de São Paulo
continua perdendo posição relativa no
conjunto do Estado.
Ainda de acordo com o estudo, o
principal crescimento nesse período foi
no setor de material de transporte que
inclui as montadoras e as indústrias de
autopeças. Na Região Administrativa de
Campinas a produção cresceu muito acima do total estadual.
No ano de 2008 a Região Administrativa de Campinas já respondia a 28%
da produção industrial paulista. Os destaques dos crescimentos na região metropolitana foram: material de transportes,
produtos farmacêuticos e informáticos.
Em contraponto, caíram, significativamente, máquinas e aparelhos elétricos.
Dois ramos permaneceram relativamente

estáveis: combustíveis e material elétrico
de comunicações.
Semeghini lembra que em 2010 a
Universidade fez outra pesquisa acerca dos grandes projetos da Região Metropolitana de Campinas, a exemplo, a
ampliação do Aeroporto de Viracopos, a
implantação do Trem Bala, do corredor
noroeste e a conclusão do anel viário Magalhães Teixeira, alguns deles existentes
desde os anos noventa.
O objetivo foi identificar os motivos
que impedem o avanço desses projetos

“UM PLANEJAMENTO
INTELIGENTE,
CAPAZ DE ATENDER
AS NECESSIDADES
DO PRESENTE,
ASSEGURANDO
E PREVENDO O
DESENVOLVIMENTO
DO FUTURO”
Paulo Sérgio Saran

fundamentais para a RMC. A constatação é
de que o município está muito atrasado em
relação a tais obras.
Semeghini ainda aponta que uma das
maneiras de avançar com os projetos e proporcionar crescimento e desenvolvimento
ordenados do município são os consórcios
entre municípios.
“Os municípios tem autonomia, eles
podem constituir, por exemplo, uma sociedade pra propósitos específicos. Existe
uma garantia de perenidade, ou seja, de
que nas mudanças das administrações
municipais esse consórcio não vá naufragar. O consórcio pode fazer uma série
de coisas, inclusive cobrar taxas pra se
financiar, contrair empréstimos, enfim,
uma forma jurídica nova que tem uma
enorme potencialidade e tem sido muito
pouco utilizada”, explica.
Outras alternativas são as parcerias público-privadas e a instituição de uma autoridade metropolitana defendendo os interesses da macrorregião, que criaria figuras
jurídicas e institucionais capazes de fazer
com que conjuntos de municípios metropolitanos, pudessem dispor, por exemplo,
da legislação urbanística única.
“Eu acredito que a principal possibilidade é a chamada participação do setor
privado. Fui secretário de planejamento
e acho que sem uma efetiva colaboração
e participação conjunta do setor público
com o setor privado não vamos conseguir alavancar ou captar os investimentos
necessários para resolver as questões da
RMC”, destaca.
Segundo o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de
Campinas, Alair Roberto Godoy, o município vem trabalhando na construção do detalhamento do Plano Diretor, Lei Complementar nº 15/2006 e que prevê a elaboração
de Planos Locais de Gestão Urbana para
cada uma das nove macrozonas em que a
cidade foi dividida para fins de estudo.
Segundo Godoy, essa divisão foi necessária porque o município possui regiões com características naturais e com
estágios de desenvolvimento totalmente
diferentes, tais como a APA – Área de
Preservação Ambiental (Macrozona 1),
que ocupa um terço de seu território e é
fundamental para a recarga do aquífero da
região metropolitana – e a Área de Urbanização Prioritária – AUP (Macrozona 4),
que abriga 60% da população de Campinas e, portanto deve receber diretrizes diferentes daquelas da Macrozona 1.
“O Plano Local aprofunda a análise
e respeita as necessidades de cada uma
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das regiões, mas está sempre atendendo
as diretrizes gerais do Plano Diretor que
articula os diversos planos locais e estabelece essas diretrizes. Além disso, ele
permite determinar as diretrizes ambientais, urbanísticas e viárias de cada uma
das regiões visando seu desenvolvimento
harmônico, a preservação e a recuperação ambientais e o uso sustentável das
porções não urbanizadas. Ainda são definidas as diretrizes para a área rural, que
deve ser preservada”, assegura.
Godoy conta que a Secretaria do Estado
de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN) atua no estudo do plano
viário municipal, onde há profunda interface com a malha rodoviária que atravessa
o município, propondo um sistema viário
municipal de apoio com vias marginais às
rodovias e suas transposições para garantir
a sua articulação com o tecido urbano.
Outro ponto importante é a adequação
à Legislação Municipal e à Legislação
Aeroportuária, tendo em vista a existência do Aeroporto dos Amarais e do Aeroporto Internacional de Viracopos. Essa
adequação é permanentemente realizada
pela SEPLAN e, em função das recentes
modificações na Legislação Federal, obrigou a revisão de diversos procedimentos
de aprovação na Prefeitura.
O Cadastro Municipal, também de responsabilidade da SEPLAN, está passando
por um processo de modernização estando
atualmente quase totalmente digitalizado,
o que representará maior eficácia no atendimento ao cidadão e maior segurança nas
informações. O processo em sua fase final
deve permitir a integração dos cadastros de
todas as unidades da Prefeitura.
“Essas medidas viabilizaram a disponibilização de diversos serviços pela Internet,
estando também os trabalhos divulgados no
site da instituição podendo ser solicitadas

“TEMOS QUE TER
UM ADMINISTRADOR
URBANO, UMA
PESSOA COM
FORMAÇÃO
SUPERIOR EM
ADMINISTRAÇÃO
URBANA”
João Verde

certidões, fichas informativas, e consultados
diversos serviços da secretaria”, esclarece.
O presidente da Associação Regional de
Escritórios de Arquitetura Campinas, João
Verde, lembra que até 1934 a legislação não
previa o planejamento urbano. A partir de
1934, com o prefeito Orosimbo Maia, criou-se
o plano de melhoramentos para o município
e, então, Prestes Maia foi contratado, sendo o
plano terminado pelo prefeito João Alves.
Em 1959 foi implantado um código de
posturas municipais que definia alguma coisa com relação às construções. Em 1969, a
cidade teve um plano preliminar de desenvolvimento urbano do governo Orestes Quércia,
com a criação do escritório municipal de planejamento, originando a atual EMDEC.
Em 1988 foi criada a Lei de Uso e Ocupação de Solo. Já em 1990 a Lei Orgânica do
Município mudou a questão da Legislação
Municipal. No ano seguinte foi criado o primeiro Plano Diretor depois da Lei Orgânica.

A partir de 1991, a Lei Orgânica criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e o Plano Diretor estabeleceu
definitivamente a função desse conselho.
Em 1996 foi elaborado outro Plano Diretor,
pelo Prefeito Magalhães Teixeira, que teve
mais de cem emendas legislativas e vetos.
Já em 2000, Barão Geraldo ganhou um
plano local de gestão urbana e em 2001 o
Governo Federal criou o Estatuto da Cidade e, depois, a Lei de Proteção Ambiental.
Em 2006, o Plano Diretor estava vigente
com o Prefeito Hélio da Costa Santos e
em 2009 foi criada a Lei Complementar de
Transferência de Potencial Construtivo.
Para Verde, com o passar dos anos muitos projetos deixaram de ser implementados ou foram executados sem pensar nas
reais necessidades do município e sem prever as necessidades futuras. Segundo ele,
isso ocorreu devido a problemas de gestão.
“Temos que ter um administrador urbano, uma pessoa com formação superior
em administração urbana. Seria um primeiro Ministro da Cidade”, sugere.
Para Verde, o gestor municipal e as
atuais secretarias devem fazer parte da
gestão municipal, com a criação de um
centro de controle da cidade e um sistema
de geoprocessamento com controle imediato, além de um sistema de controle administrativo que regulamenta as finanças
e os impostos. Ele também defende a criação de um novo Plano Diretor, um novo
zoneamento urbano e a reformulação da
Lei de Uso e Ocupação de Solo.
“Vejo a cidade, no futuro. com um
grande adensamento urbano, edifícios muito altos e sistemas de transportes públicos
eficientes, favorecendo a mobilidade urbana, a concentração da infraestrutura, enfim,
vejo a cidade comportando, ao mesmo
tempo moradia, educação, saúde, comércio, trabalho, lazer”, conclui.

Principais
propostas
ü	Implementar um Instituto de Planejamento para Campinas;
ü	Atualizar a Lei Orgânica do Município e a Lei de Uso e Ocupação do Solo;
ü	Criar um cinturão verde em torno da cidade;
ü	Criar um plano de transporte sobre trilhos, como trens, metros, ônibus, bondes e bicicletas, considerando o tráfego de pedestres;
ü	Ampliar as parcerias públicas e privadas e a venda do potencial construtivo do município;
ü	Centralizar as áreas urbanas dotadas de moradia, de trabalho, de lazer e de cultura;
ü	Estimular a maior participação da iniciativa privada nos planos de desenvolvimento dos municípios;
ü	Criar consórcios entre municípios para o desenvolvimento ordenado regional.
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