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PLANEJAMENTO

Consórcio assume
protagonismo na 
articulação de 

ações e programas

a
ll

is
so

n
 R

o
b

e
rt

o

OPORTUNIDADES

Parcerias internacionais
fortalecem municípios 
e abrem novos canais 
de desenvolvimento

ALIANÇA REGIONAL

Integração amplia 
eficiência dos governos

e otimiza uso dos
recursos públicos

Consórcio Intermunicipal da Região oeste Metropolitana de São Paulo

A referência em consórcio no Brasil

A região das cidades que 
mais crescem no Brasil

3 milhões 
de pessoas

2 milhões
de eleitores

3% do PIB
do Brasil

10% do PIB
de São Paulo
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Consórcio Intermunicipal da Região oeste
www.cioeste.sp.gov.br

expediente

Fórum do Cioeste 
reúne 26 prefeitos das 
principais cidades

Cioeste celebra mais de 
dez acordos internacionais

11 • Região oeste poderá sediar maior 
conferência mundial de startups

20 • Conheça as cidades 
do Consórcio Cioeste

16 • Locomotiva da Região Metropolitana

Inovação e novas 
perspectivas de 
expansão regional

Pela primeira vez no estado de 
São Paulo, cidades compram 
medicamentos em conjunto

Prefeitos lutam 
para viabilizar obras

da Castello Branco
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Sustentabilidade e
desenvolvimento

Projetos compartilhados 
conectam cidadãos e municípios 

da Região Oeste
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l Integrar, inovar 
e gerar resultados

acriação do Cioeste em 2013 trouxe uma  
nova perspectiva para a região oeste e 

fortaleceu o potencial de desenvolvimento de um 
dos maiores blocos econômicos do brasil.

O Cioeste se consolida como agência de 
desenvolvimento e interlocução das dez cidades 
que compõem o maior consórcio intermunicipal 
do país, formado pelos municípios de Araçarigua-
ma, Barueri, Carapicuiba, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Pirapora do Bom Jeus, Santana de Parnaí-
ba e Vargem Grande Paulista, atuando em impor-
tantes projetos de gestão pública de impacto, 
tanto na esfera regional quanto nacional, além da 
presença global.

O consórcio tem proporcionado grandes con-
quistas para a região com a criação de projetos, 
licitações compartilhadas que resultaram na 
economia aos municípios e representação frente 
a entidades públicas e privadas de interesse para 
os avanços na geração de empregos, infra-
estrutura de mobilidade urbana, recursos para 
saúde, segurança e educação, beneficiando quase 
3 milhões de habitantes da região oeste.

Confira, nesta edição, o trabalho realizado nos 
últimos meses e os planos para um futuro que 
pretende expandir ainda mais o protagonismo 
nacional e internacional dos municípios a oeste 
da capital paulista.

Boa leitura.

Elvis Cezar - Presidente do Cioeste
Prefeito de Santana de Parnaíba

The creation of Cioeste in 2013 brought a 
new perspective to the west region and boosted 
the development potential of one of the major 
economic blocks of Brazil.

Cioeste has consolidated as an agency for 
development and dialog within the ten cities 
that comprise the largest inter municipal 
consortium in the country, formed by the towns 
of Araçariguama, Barueri, Carapicuiba, Cotia, 
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, 
Santana de Parnaíba and Vargem Grande 
Paulista, working in important public adminis-
tration projects, both in regional and national 
scopes, in addition to a global presence. 

The consortium has been providing major 
achievements for the region with the creation 
of projects, shared tenders that resulted in 
savings to the towns and representation with 
public and private entities of interest for develo-
pment in job creation, urban mobility infras-
tructure, resources for health care, security and 
education, benefiting almost 3 million inhabi-
tants of the west region.

Get to know in this edition the work carried 
out in recent months and the plans for a future 
that aims to further expand the national and 
international protagonism of the municipalities 
to the west of the São Paulo State capital.

Enjoy your reading.

Elvis Cezar - President of Cioeste
Mayor of Santana de Parnaíba
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Gestão Pública Efficient Public 

Eficiente Administration
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Fórum do Cioeste 
reúne 18 prefeitos das 

principais cidades
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Gestores compartilharam projetos e se comprometeram 
a combater a corrupção e estimular o desenvolvimento sustentável

Prefeitos dos municípios localizados a oeste da Grande 
São Paulo e de outras regiões do Estado participaram 

do 1º Fórum Gestão Municipal de Impacto (Fórum GMI), 
realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste 
Metropolitana de São Paulo (Cioeste) no dia 30 de agosto 
de 2017, em Barueri. Criado para abrir um canal de 
debate e avaliação de práticas eficientes na gestão 
pública, o evento contou com a presença do vice-gover-
nador Márcio França, de 18 prefeitos e dos deputados 
estaduais Marcio Camargo e Carlos Cezar.

Além de apresentar iniciativas bem-sucedidas, os 
gestores falaram sobre os índices positivos em seus mu-
nicípios. No encerramento, assinaram a 1ª Carta Cioeste 
de Gestão Municipal de Impacto, um compromisso 
para combater a corrupção e o desperdício, amplian-
do a transparência e fomentando o desenvolvimento 
sustentável para promover a inovação, a tecnologia, as 
soluções consorciadas e a gestão fiscal.

Mayors of the towns located west of Greater São Paulo 
and other São Paulo state regions participated in the 1st 
Forum for Impactful Municipal Administration (GMI Fo-
rum), carried out by the Inter-Municipal Consortium of 
the West Region of São Paulo (Cioeste) on August 30th, 
in Barueri. 

Created to open a channel for the debate and assess-
ment of efficient practices in public administration, the 
event was attended by vice governor Márcio França, 18 
mayors and state representatives Márcio Camargo and 
Carlos Cezar.

The mayors presented successful initiatives and positive 
indicators in their municipalities. At closing they signed 
the 1st Cioeste Letter of Impactful Municipal Administra-
tion, a commitment to battle corruption and wastage, 
raising transparency and fomenting sustainable deve-
lopment to promote innovation, technology, consortium 
solutions and fiscal administration.

Vice-governador do Estado, prefeitos e lideranças participaram do maior evento de gestão pública da região
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Os prefeitos presentes assinaram um termo 
de compromisso e colaboração mútua com 

boas práticas de gestão pública

Dividido em quatro painéis, o Fórum discutiu
 boas práticas em saúde, educação, desenvolvimento 

econômico e região metropolitana

EVENTO REUNIU LIDERANÇAS 
DA REGIãO, cENTENAS DE 

PARTIcIPANTES
E DEBATEU GESTãO PúBLIcA 

DE IMPAcTO

TEMAS cOMO EDUcAÇãO, 
SAúDE, DESENVOLVIMENTO 
E REGIãO METROPOLITANA 

FORAM APRESENTADOS 
NO FóRUM

PARTIcIPANTES

+DE1000

DESENVOLVIMENTO

DEVELOPMENT
Subjects such as education, 
health care, development and 
the metropolitan region were 
presented at the forum
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Cidades se unem para conquistar a extensão das marginais 
dos km 23 ao km 27 com pontes, trevos e novo acesso para osasco

Prefeitos lutam para viabilizar 
obras da Cas tello Branco

desenvolver um Plano Regio-
nal Integrado de Mobilidade 

Urbana é uma das metas do Cio-
este. Por isso, temas referentes ao 
trânsito e aos transportes estão 
no centro das discussões dos pre-
feitos, que lutam para reduzir os 
congestionamentos e facilitar a 
circulação de veículos e de pes-
soas em toda região. Para de-
senvolver o potencial econômi-
co e social das cidades é preciso 
investir em mobilidade.

Develop an Integrated Regional 
Plan for Urban Mobility is one of 
Cioeste’s goals. Therefore, subjects 
regarding traffic and transports 
are at the core of discussions 
among the mayors, who strive to 
reduce traffic jams and facilita-
te the circulation of vehicles and 
people throughout the region. In 
order to develop the towns’ econo-
mic and social potential , invest-
ments in mobility are required.

Os prefeitos do Cioeste buscam 
apoio do Governo do Estado de São Pau-
lo para melhorar a estrutura viária da 
região oeste. A extensão das marginais 
da Castello branco, dos km 23 ao km 
27, com pontes, trevos e novo acesso 
para osasco, é uma das soluções para 
garantir mais fluidez e impulsionar o 
desenvolvimento sustentável.

Cioeste mayors seek support from the São 
Paulo State Government to improve the west 
region’s road system. The enlargement of the 
Castello Branco highway’s marginal roads, 
from km 23 to km 27, with bridges, rounda-
bouts and a new access to Osasco, is one of 
the solutions to ensure better flow and boost 
sustainable development.

De acordo com a CCR Viaoeste, 2,5 milhões 
de pessoas utilizam a rodovia Castello 
branco (SP280) diariamente para trabalho, 
estudo e lazer. A raposo tavares (SP270), 
por sua vez, no trecho que liga São Paulo 
a Cotia, apresenta volume de tráfego su-
perior a 185 mil veículos por dia. Buscar 
novos investimentos para melhorar a fluidez 
do tráfego é o principal desafio do consórcio.

According to CCR Viaoeste, 2.5 million people use 
the Castello Branco Road (SP280) on a daily basis 
for work, school and leisure. The Raposo Tavares Hi-
ghway (SP270), in turn, in the section that connects 
São Paulo to Cotia, has a traffic volume above 185 
thousand vehicles per day. Seeking new investments 
to improve traffic flow is the consortium’s top 
challenge.

Mais Mobilidade
Ampliação de 
rodovia vai melhorar   
a logística da região

Melhorias nas Rodovias 
castello Branco 
e Raposo Tavares
em foco

p
l

a
n

e
ja

m
e

n
t

o



 | 
7

Prefeitos lutam para viabilizar 
obras da Cas tello Branco

A diretoria do Cioeste assinou um acordo de 
cooperação com a frente Nacional de Prefei-
tos (fNP) para implementação do conceito de 
ruas inclusivas e eficientes. Denominado “Ruas 
Completas”, o projeto visa garantir acesso seguro a 
pedestres, ciclistas, usuários do transporte coletivo 
e motoristas, a partir de elementos de desenho 
urbano, mobiliário e infraestrutura que melhoram 
as condições de segurança e acessibilidade.

The Board of Cioeste signed a cooperation agreement 
with the National Mayors’ Front (FNP) to implement 
the concept of inclusive and efficient streets. Entitled 
“Complete Streets”, the project aims to ensure safe access 
to pedestrians, cyclists, public transportation users and 
drivers, based on elements of the urban design, equip-
ment and infrastructure that improve the conditions of 
security and accessibility.

Região 
tem fácil 
acesso às 
rodovias 
do país

Pirapora do Bom Jesus

Araçariguama

Santana de Parnaíba

Barueri

Itapevi Jandira

CotiaVargem Grande 
Paulista

Carapicuíba

Osasco

São Paulo

Rodovia Castello Branco

Rodovia dos Bandeirantes

Rodovia Anhangüera

Rodovia Raposo Tavares

Rodoanel Mário Covas

Ruas completas 
cooperação trará para 
a região o conceito de vias 
inclusivas e eficientes

Obra de ampliação da castello Branco prevê maior fluidez e incentivo ao potencial econômico das cidades

ANTES
tráfego lento
km23 ao km27

rodovia com 
tráfego livre

DEPOIS

Region 
has easy 
access to the 
country's 
highways
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Parcerias com China, europa e américa do Sul
promovem desenvolvimento, tecnologia, empregos e investimentos

Cooperações e acordos internacionais foram 
ampliados nos últimos anos para garantir um 

planejamento voltado à promoção de negócios, ao 
desenvolvimento econômico e à troca de experiên-
cias. O consórcio investiu em diagnósticos modernos e 
soluções alinhadas às melhores estratégias de gestão 
da atualidade para abrir novas oportunidades às cida-
des da região.

Cioeste celebra mais de 
10 acordos internacionais

International cooperation and agreements were ex-
panded in recent years to ensure planning focused on 
business promotion, economic development and sharing 
experiences. 

The consortium invested in modern diagnostics and 
solutions in line with the current best administration 
strategies to create new opportunities for the region’s 
cities.
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Principais acordos

 ACCIo - Agência de Desenvolvimento da Cataluña

 Acordo de Cooperação com IUC – International Urban Corporation (Missão Econômica Europeia)

 lEdS lAC e lEdS GP – acordos para desenvolvimento econômico limpo

 Carbon disclosure Project – ações de mitigação de mudanças climáticas

 SP Convention bureau - desenvolvimento do turismo

 PNUd – Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (ODS)

 bId – Banco Interamericano de Desenvolvimento (Sistema Regional de Biodiesel)

 CAf – Banco de Desenvolvimento da América Latina para redução da vulnerabilidade regional 

 mercociudades – acordo para desenvolvimento econômico

 frente Nacional de Prefeitos – PMAT e Ruas completas

 AmAl - Associação dos Municípios do Algarve

 lIPor - Associação dos Municípios da Região Metropolitana do Porto e resíduos do Nordeste 

DESENVOLVIMENTO E 
cREScIMENTO EcONôMIcO

PARA REGIãO

AcORDOS INTERNAcIONAIS

+DE10
cooperação, inovação, desenvolvimento econômico e turismo

Acordo de cooperação com IUc entre cioeste e União Europeia
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Índice de
Vulnerabilidade
climática faz 
previsões para os 
próximos 20 anos

O Banco de Desenvolvimen-
to da América Latina (CAF) 
investiu em um estudo 
inédito que determina o 
Índice de Vulnerabilidade 
Climática de cada município 
consorciado ao Cioeste.
Além de apontar as fragi-
lidades econômica, social 
e ambiental, o documento 
formatou previsões para 
2040, listou os investimen-
tos necessários para asse-
gurar o desenvolvimento 
sustentável da região e indi-
cou as linhas de financiamen-
to internacionais disponíveis 
para executar obras que vão 
garantir mais qualidade de 
vida para a população.

The Development Bank of 
Latin America (DBLA) inves-
ted in an unprecedented study 
that determines the Climate 
Vulnerability Index of each town 
of the consortium. In addition to 
pointing out the economic, social 
and environmental fragilities, 
they drew forecasts for 2040, 
listed the investments required to 
ensure the region’s sustainable 
development, and indicated the 
international funding programs 
available for the construction 
works that will ensure more qua-
lity of life for the population.

Novos investimentos em infraestrutura

Os municípios estão formatando projetos 
para conquistar recursos que serão 
direcionados à melhoria da infraestrutura e 
ampliação dos programas de moradia.

O estudo de Vulnerabilidade climática 
diagnosticou as fragilidades e 
potencialidades dos municípios em 
relação à mudança do clima.

Apontou que a melhoria da 
infraestrutura das cidades poderá 
minimizar os efeitos das variações 
climáticas, protegendo a população. 

1

2

3

4

Definiu um plano de ação com 12 
medidas, entre as quais se destacam:

criação de um sistema integrado de 
alerta relacionado a riscos decorrentes 
de chuvas ou desastres naturais

Reurbanização de favelas, com 
investimentos em sistemas de 
drenagem e implementação de 
melhorias viárias

combate a vetores causadores de 
doenças (zika, dengue e chikungunya) 
e restauração da bacia do Rio Tietê

Ampliação dos investimentos e 
cooperação intermunicipal nas ações 
voltadas para proteção da população
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Cioeste planeja trazer o “Web Summit” para Brasil

Em mais uma iniciativa inovadora, o Cioeste pla-
neja trazer para o brasil a “Web Summit”, maior 

conferência mundial de tecnologia, para a região 
oeste. Em viagem à lisboa, no início de novembro, 
representantes do consórcio iniciaram as tratati-
vas com a Softex para promover o evento no país, 
alavancando as oportunidades de negócios rela-
cionados a tecnologia.

In another innovative initiative, Cioeste plans to bring 
to Brazil the “Web Summit” , the largest global tech con-
ference, to the west region. In a trip to Lisbon, in the 
beginning of November, consortium representatives 
started negotiations with Softex to promote the event in 
the country, leveraging technology-associated business 
opportunities.

Evento Web Summit Lisboa

Região oeste poderá sediar maior 
conferência mundial de startups

Região oeste concentra 25% das empresas de TI do país
West region concentrates 25% of the country’s IT companies
 
Conferência promoverá o desenvolvimento local
The conference will promote local development
 
Novos investidores serão atraídos para a região oeste
New investors attracted to the west region
 
Empresas do futuro: oportunidades e mais empregos
Companies of the future: opportunities and more jobs

Web Summit será o primeiro evento 
mundial sediado na região
The Web Summit will be the first global event hosted in the region

Benefícios
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Projetos compartilhados ampliam a eficiência da gestão 
pública e alavancam os índices dos municípios. Por isso, 

além de ser um espaço de articulação, avaliação e planejamento de 
soluções regionais que produzem resultados efetivos para as cida-
des participantes, o Cioeste também pode contratar, licitar, realizar 
obras e captar recursos fora do país para implementar programas 
que vão garantir o desenvolvimento de toda região.

Iniciativas inovadoras 
do Cioeste

2.139.332  
moradores
de acordo com 

estimativa do IBGE 
para o ano de 2017

+ de 1.000 km2

de área ocupada 
pelas cidades 
consorciadas

Municípios 
contribuem 
com quase

3% 

A instituição de um programa 
de licitações Compartilhadas 
concedeu aos municípios a 
oportunidade de participar 
de melhores negociações nas 
compras públicas. 
A primeira licitação regionalizada 
foi a de  Medicamentos para 
Atendimento Básico, que resultou 
em 45% de redução nos preços 
dos medicamentos .

The implementation of a 
Shared Tenders program granted 
the towns the opportunity 
of participating in better 
negotiations in public purchases. 

The first regionalized 
tender was for Basic Care 
Medications, which resulted in 
a 45% reduction in the price of 
medications.

do PIB 
nacional

Licitações compartilhadas

cIOESTE EM NúMEROS
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45%
de redução nos preços 

dos medicamentos

Pela primeira vez no estado de São Paulo 
cidades compram medicamentos em conjunto

In addition to being a a space for the articulation, 
assessment and planning of regional solutions that 
produce effective results for the residents of partici-
pant cities, CIOESTE can also hire, tender, do construc-
tion works, and raise resources abroad for projects 
under development. Shared projects increase public 
administration efficiency and leverage the indicators 
of the towns in the entire west region.
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MAIS DE

SERVIDORES
cAPAcITADOS

mais da metade da sede do Cioeste na 
cidade de barueri é dedicada à capa-
citação e aos eventos voltados para os 
servidores públicos municipais. Além de 
se reunirem periodicamente para apon-
tar soluções de gestão, os técnicos têm a 
oportunidade de participar de capacita-
ções nacionais e internacionais. 

cAPAcITAÇãO DOS 
SERVIDORES MUNIcIPAIS

500

More than half of the space occupied 
by Cioeste in the town of Barueri 
is dedicated to training and events 
focused on municipal public servants. 
In addition to meeting periodically to 
indicate administration solutions, the 
technicians have the opportunity to 
take part in national and internatio-
nal training courses. 

curso de Regularização Fundiária

More than 500 skilled public servants

cERTIFIcAÇãO 
E MELhORIA 

cONTÍNUA DE 
GESTãO PúBLIcA
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campanha de  
combate à dengue

Lançada em novembro de 2016, a cam-
panha Strike Aedes contou com ações di-
gitais e presenciais direcionadas aos 
alunos do ensino fundamental II e ensi-
no médio de 500 escolas municipais e 
estaduais das cidades consorciadas. A 
iniciativa obteve reconhecimento nacio-
nal pela inovação e alcance. 

500
5000 alunos 

impactados

escolas 
alcançadas

Sintonizado com a tendência mundial de compartilhamento 
de projetos, o Cioeste estruturou o primeiro banco de 

boas práticas municipais e consorciadas, que servirá de 
modelo para cidades e consórcios de todo país. 

A iniciativa surgiu no Fórum de Gestão Municipal de Impacto, 
que reuniu mais de 18 prefeitos da região.

In sync with the global trend of shared projects, 
based on the Forum for Impactful Municipal 
Administration, Cioeste structured the first 
municipal and consortium good practices 
database, which will become a model for cities 
and consortiums of the entire country.

BANcO DE PROJETOS
cOMPARTILhA IDEIAS DOS MUNIcÍPIOS
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Cioeste launched in November 2016 the Strike Aedes campaign, with 
digital and in person actions directed to the elementary and high school 
students of 500 municipal and state schools of the consortium towns. 

+ de
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Referência nacional para empresas 
de Tecnologia da Informação  
Localização estratégica com fácil 
acesso para as principais rodovias 
do país  

200.000 empresas registradas 
nas 10 cidades consorciadas

600.000 novos empregos
abertos somente no início de 2017 

Há diversos projetos integrados em andamento 
no Cioeste. Confira os planos dos municípios 
para os próximos meses: 

  implantação de uma Casa Abrigo regional 
para acolher mulheres vítimas de violência 
doméstica
  criação de um Sistema de Destinação Regio-
nal para Resíduos da Construção Civil

 implementação de um Sistema Regional de 
Produção de Biodiesel

 instalação de Residências Terapêuticas
 criação de Centros de Incubação 
 Parque Tecnológico Regional

There are several integrated projects underway in 
Cioeste. Below are the municipalities’ plans for the 
next months: 

 implementation of a Shelter Home to receive wo-
men victims of domestic violence

 creation of a regional civil construction waste 
destination system

 implementation of a regional Biodiesel production 
system

 installation of Regional Therapeutic Homes
 creation of Incubation Centers 
 Regional Technology Park

De 2015 a 2017, a 
participação das 10 cidades 
no PIB nacional passou 
de 2,3% para 3%

cASA ABRIGO E SISTEMA REGIONAL 
DE RESÍDUOS DA cONSTRUÇãO cIVIL 

estão entre os projetos em andamento

Sistema integrado da 
Defesa civil para emergências e 
desastres
Implantar um sistema integrado de alerta da Defesa 
Civil figura entre os planos dos municípios consor-
ciados ao Cioeste. A proposta é criar uma rede de 
apoio para situações de emergências e desastres 
naturais, que poderá ser ativada com agilidade e 
eficiência. As tratativas com o Governo do Estado já 
foram iniciadas. 

Implementing an integrated Civil Defense alert system is part of the 
consortium plans. The idea is to create a support network for emergency 
and natural disaster situations. Negotiations with the State Government 
have already been initiated. 
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em 2018, região crescerá acima da média 
nacional. Indicadores são positivos em todos os setores

Locomotiva da 
Região Metropolitana

Mais de 2 milhões de habitantes distribuídos 
em uma área superior a 1.000 km2. Inseri-

dos no maior polo de riqueza nacional, os municí-
pios que compõem o Cioeste destacam-se por indi-
cadores positivos na Região Metropolitana. 

divulgação

Projeções apontam elevado crescimento econômico da região nas próximas décadas

dados do Seade

More than 2 million residents distributed 
throughout an area larger than 960 km2 In-
serted in the largest national wealth hub, the 
cities that comprise Cioeste stand out for their 
positive indicators in the Metropolitan Region. 

REGIãO GANhARá

NOVOS cONSUMIDORES ATé 2050

500.000
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As cidades que integram o Cioeste contri-
buem com aproximadamente 3% do PIB 
Nacional e 10% do PIB estadual, sendo 
reconhecidas pelas virtudes ímpares no 
cenário econômico da metrópole e do 
Estado. 

The cities part of Cioeste contribute with appro-
ximately 3% of the National GDP and 10% of 
the State GDP, and are recognized for their 
singular virtues in the economic scenario of the 
metropolis and the State.

Com grandes áreas, parques industriais es-
truturados, setores residenciais valorizados e 
forte capacidade de geração de empregos, as 
cidades do Cioeste atraem novos morado-
res, investidores e empresários dos mais 
variados setores. 

With large areas, structured industrial parks, good 
value residential sectors, and strong job creation 
capacity, the Cioeste cities attract new residents and 
are a certain destination for investors and entrepre-
neurs of multiple sectors. 

Crescimento da população dos munícipios de 1970 a 2017

Fonte: IBGe

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-

Osasco
Barueri

Cotia
Itapevi

Santana de Parnaíba
Carapicuíba

Jandira
Araçariguama

Pirapora do Bom Jesus
Vargem Grande Paulista

55.515.707,08
44.118.662,49
9.883.959,27
8.506.279,59
7.373.602,99
4.437.171,97
2.907.439,03
1.693.232,49
332.919,15
14.969,65

82.807,85
177.944,47
45.990.94
40.260,31
62.717,77
11.750,30
25.766,26
88.474,89
19.507,33
31.841,52

1970 37.808
75.338
130.799
208.281
240.749
264.935

54.873
185.822
283.661
344.596
369.584
394.465

27.569
53.442
107.976
162.433
200.769
226.488

3.694
4.814
7.956
12.395
15.733
17.913

30.924
62.948
107.453
148.987
200.150
233.696

283.073
474.544
568.225
652.593
666.740
696.382

12.499
36.043
62.697
91.807
108.344
120.177

5.390
10.098
37.828
47.828
108.813
129.261

-
-

15.870
32.683
42.489
50.346

1991
1980

2000
2010

Fonte: Seade, 2016

PIB dos munícipios que integram o Cioeste

Barueri JandiraCotia PiraporaCarapicuíba OsascoItapevi Parnaiba Vargem Grande Pta.

PIB

(Milhões de Reais) (Milhões de Reais)

PIB per capita

N
º H

ab
it

an
te

s

2016

DO PIB NAcIONAL

3%

cidades do cioeste 
contribuem com
aproximadamente 
10% do PIB Estadual

Região oeste 
dinamiza economia 
nacional com
200.000 empresas

MAIS DE 170 MIL EMPREGOS GERADOS EM 2017

-
-

9.854
12.782
17.080
21.038

Araçariguama

More than 170 thousand jobs created in 2017

Municipalities' population growth from 1970 to 2010
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Cioeste atua para promover o crescimento econômico 

Inovação e novas 
perspectivas de 

expansão regional

de 2015 a 2017, a participação das 
nove cidades que integram o Cioes-

te no PIb nacional passou de 2,3% para 
aproximadamente 3%. A fim de manter 
essa progressão, o consórcio atua em con-
junto com as Prefeituras para incentivar 
iniciativas que valorizam a vocação de cada 
lugar, atraindo investimentos socialmente 
justos e ambientalmente responsáveis.

From 2015 to 2017, the participation of 
the nine cities comprising Cioeste in the 
national GDP rose from 2.3% to appro-
ximately 3%. In order to maintain that 
evolution, the consortium works jointly 
with the Town Halls to stimulate initia-
tives that add value to each area’s vo-
cation, attracting socially fair and en-
vironmentally responsible investments.

Setor de serviços e empresas de tecnologia dinamizam a economia regional

divulgação | Prefeitura de Itapevi

REGIãO FAz PARTE DO MAIOR PóLO DE RIqUEzA NO BRASIL
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PIB per capita

PIB per capita

<25.000

35.000 - 47.000

25.000 - 35.000

47.000 - 72.000

>72.000

Pirapora do Bom Jesus

Santana de ParnaíbaAraçariguama

Barueri

Itapevi Jandira

Cotia

Carapicuíba

Osasco

Vargem Grande
Paulista

Aproximadamente, 25% das empresas de 
tecnologia da Informação estão na região 
oeste. Para fortalecer essa vocação, o Cioeste 
começou a elaborar um planejamento de 
expansão empresarial com o objetivo de 
apresentar as competências dos municípios às 
grandes corporações. O objetivo é dinamizar 
o mercado e gerar novas oportunidades na 
região.

Approximately 25% of Information Technology 
companies are in the west of the metropolitan region. 
Based on that data, Cioeste began to develop business 
expansion planning with the goal of showcasing the 
regional competences to large corporations.

Um acordo firmado com o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
resultará em uma ação que pretende fomen-
tar a inclusão social dos jovens, abrir canais 
de diálogo com as empresas e criar Centros 
de Inovação voltados para o desenvolvimen-
to sustentável. 

An agreement settled with the United Nations Deve-
lopment Program (UNDP) will result in an innovative 
initiative that aims to foment social inclusion for the 
youth, create dialog channels with companies, and 
create Innovation Centers focused on sustainable 
development.

A partir de uma cooperação com a Missão Eco-
nômica Européia, representantes do Cioeste foram 
para Portugal e Inglaterra conhecer os sistemas de 
Biodiesel em operação nesses países. 
os dados subsidiaram o Plano de Ações que será 
executado em parceria com o banco Interameri-
cano de desenvolvimento (bId) para aprimorar 
o trabalho das cooperativas e aproximar a região 
das empresas de tecnologia limpa.

Through a cooperation with the European Economic 
Mission, Cioeste representatives went to Portugal and 
England to get to know the Biodiesel systems operating 
in these countries. 
The data subsidized the Action Plan that will be executed 
in partnership with the Inter-American Development 
Bank (IDB) to improve the cooperatives’ work and put 
the region in contact with clean technology companies.

Uma missão para o Silicon Valley está nos 
planos do consórcio para os próximos 
meses. A intenção é conhecer projetos que 
estão sendo desenvolvidos com foco na 
gestão pública e estabelecer cooperações 
internacionais na área de empreendedo-
rismo e inovação. 

A mission to the Silicon Valley is in the plans of the 
consortium for the next months. The goal is to find 
bold projects that are being produced with a focus 
in public administration and establish internatio-
nal cooperations in the field of entrepreneurship 
and innovation.

Inovação
Região concentra 
25% das empresas 
brasileiras de Tecnologia 
da Informação 

Parcerias
consórcio promoverá 
hackatons e criará 
centros de Inovação

Vocação
cooperação vai atrair 
empresas de tecnologia 
limpa para a região Missão internacional

Do Green Valley 
para o Silicon Valley
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a apenas 40 km da capital, cidade se destaca 
pela infraestrutura e áreas para novos 
empreendimentos

a cidade 
das grandes 
oportunidades

araçariguama, uma das melhores lo-
calizações do estado de São Paulo, 

às margens da Rodovia Castelo Branco, 
principal polo logístico do país, a apenas 
40 km da capital, 50 minutos do aeropor-
to Viracopos em Campinas,  3 minutos do 
futuro aeroporto Catarina e uma hora e 
trinta minutos do Porto de Santos.  

araçariguama, a cidade das grandes 
indústrias, com distrito industrial dotado 
de ampla infraestrutura, rede de fibra 
óptica, rede de gás natural, estação pró-
pria de energia e de tratamento de es-
goto, além de diversas áreas disponíveis 
para futuros empreendimentos.  

 o munícipio é o primeiro no ranking 
IoeB – Índice de oportunidades da edu-
cação Brasileira, único no estado de São 
Paulo e 5º no Brasil a zerar o déficit de 
vagas  em creches e na educação infantil.

a Cidade avança na qualidade da 
saúde, com a construção de um novo 
Pronto Atendimento de urgências e 
emergências, Setor de SADT – Serviço 
de Apoio a Diagnóstico e Terapia, com 
mamografia, ultrassom, raio-x,  tomo-
grafia e sala de emergência com 4 leitos, 
totalmente equipada com monitoração e 
suporte à vida. 

araçariguama do turismo em franco 
desenvolvimento, lado a lado com a parte 
industrial. Referência no Estado de São 
Paulo, inscrito como MIT – Munícipio de 
Interesse Turístico, por ter a Mina do 
ouro mais antiga do Brasil, datada de 
1605, aberta à visitação. o Cine avião 
JK  na arenova Vickers Viscount 58, que 
foi doado ao Brasil pela Rainha da Ingla-
terra e serviu durante mais de 10 anos 
como avião reserva do então presiden-
te da República Juscelino Kubitschek. 
a Praça Santos dumont, Roda Gigante, 
Museu de sucatas em aço e a Parada dos 
Romeiros ao lado do Parque da Mina, 
onde fica a Arena América, palco dos 
grandes eventos da cidade.

Araçariguama, one of the best locations of the 
State of São Paulo, at the margins of the Cas-
tello Branco Highway,  the major logistical hub 
of the country,  40km from the state capital, 50 
minutes from the Viracopos airport in Campi-
nas,  3 minutes from the future Catarina airport 
and an hour and a half from the Port of Santos.  
Araçariguama, the town of big industries, with 

a great industrial district, equipped with ample 
infrastructure, a fiber optics network, a natu-
ral gas network, their own energy and sewer 
treatment station, in addition to several areas 
available for future enterprises.  
 The Town is the first in the IOEB rank – Index 

of Opportunities in Brazilian Education, and 
the only one in the State of São Paulo and 5th 
in Brazil to top off the nursery and child edu-
cation deficit.
The City evolves in health care quality, with the 

construction of a new Emergency and Urgent 
Care Unit, an SADT Sector - Support Services for 
Diagnostics and Therapy, with: Mammogram; 
Ultrasound, X-Ray; Tomography and 01 Emer-
gency room with 4 beds fully equipped with mo-
nitoring and life support. 
Araçariguama of a rapidly developing tourism 

sector, side by side with the industrial field, a 
reference in the State of São Paulo, and already 
enrolled as an MIT - Municipality with Tourism 
Interest, where we have the oldest Gold Mine 
in Brazil, dating from 1605, and open to visi-
tation.  The JK Plane Movie Theater in the 58 
Vickers Viscount aircraft, which was donated to 
Brazil by the Queen of England and was used 
for more than 10 years as the backup plane of 
the president of the Republic at the time, Jus-
celino Kubitschek. The Santos Dumont Plaza, 
Ferris Wheel, the steel scrap Museum, and the 
Pilgrim Rest by the Mine Park, where the Ameri-
ca Arena is built, the stage for the major events 
of the town.
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Rodovia castelo Branco, 
principal polo logístico do país

Educação Nota 10: Escola modelo 
localizada no bairro Bom Jardim

cine Avião JK e Praça Santos 
Dumont
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Dados do IBGE 2017 
área: 145,204 km2

população estimada: 21.038 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 117,63

piB (2015): 1.693.232,49*
* Fonte: Seade, 2015

Qualidade de vida
Projetos nas áreas de educação, saúde 

e turismo estão em destaque
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Gestão moderna e eficiente é 
referência em todo país 

Melhor cidade 
do Brasil para 
fazer negócios 

desenvolvimento social, infra-
estrutura e um cenário econô-

mico promissor fazem de Barueri 
uma das principais referências 
de governança em todo país. na 
16ª posição no ranking dos muni-
cípios mais ricos do Brasil (IBGe, 
2015), foi eleita por dois anos con-
secutivos como a melhor cidade 
do Brasil para fazer negócios, em 
um levantamento divulgado pela 
consultoria urban Systems, a pe-
dido da Revista exame. 

A desburocratização no pro-
cesso de abertura de novas em-
presas, com liberação de alvarás 
pela internet, é um dos motivos 
que fazem Barueri figurar entre 
as principais cidades para novos 
investimentos.

São mais de 37 mil empresas 
registradas e cerca de R$ 4 bilhões 
em investimentos somente em 
2017, com a instalação de novas 
empresas de grande porte.

Com quase 300 mil habitantes e 
ampla oferta de cursos técnicos pro-
fissionalizantes, a cidade se destaca 
por produzir mão de obra especiali-
zada, aparecendo de forma positiva 
nos indicadores nacionais.

Ao aliar inteligência e tecno-
logia para solucionar desafios de 
mobilidade, economia, educação, 
meio ambiente, entre outros seg-
mentos, Barueri se sobressai tam-
bém no ranking ‘Connected Smart 
Cities’, elaborado pela urban Sys-
tems, ao apresentar-se como a 13ª 
cidade mais inteligente do Brasil.”

Social development, infrastructure and a 
promising economic scenario render Barue-
ri as one the top governance references in 
the entire country. In 16th place in the rank 
of the wealthiest municipalities of Brazil 
(IBGE, 2015), it was elected for two years in 
a row as the best Brazilian town to do busi-
ness, in a survey published by the consultan-
cy Urban Systems, at the request of Exame 
magazine. 

The debureaucratization in the process 
of starting new companies, with the grant 
of permits via Internet, is one of the reasons 
that features Barueri within the top cities 
for new investments.

There are more than 37 thousand regis-
tered companies and in 2017 alone they at-
tracted around R$ 4 billion in investments, 
with the installation of new large-scale com-
panies.

With almost 300 thousand residents and 
an ample offer of professionalizing technical 
courses, the city stands out for producing 
specialized and skilled labor, appearing in 
a positive manner in all national indicators.

While allying intelligence and technolo-
gy to solve challenges in mobility, economy, 
education, environment, among other seg-
ments, Barueri also stands out in the ‘Con-
nected Smart Cities’ rank, created by Urban 
Systems, placed as the 13th most intelligent 
city in Brazil.
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Investimentos em infraestrutura

Projetos inovadores na saúde

Polo de atração para novas 
empresas
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Dados do IBGE 2017 
área: 65,7 km2

população estimada: 267.534 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 3.665,21

piB (2015): 47.793.106,29*
* Fonte: Seade, 2015

Cidade Inteligente
Barueri está entre os 15 municípios

 mais inovadores do país
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Investimentos são ampliados em 
todos os setores

um município 
que avança 
em direção ao 
desenvolvimento

Localizada a 21 km da capital paulis-
ta, Carapicuíba é uma cidade de con-

trastes e números que impressionam. 
Entre os municípios que compõem 
o Cioeste, tem a maior densidade 
demográfica, com quase 11,4 habi-
tantes por km², segundo a estimativa 
populacional do IBGE para 2016. Seu 
Índice de desenvolvimento Humano 
é considerado alto com 0,749 (2010), 
quando o IdHm do brasil é de 0,727.

Os indicadores mostram que há 
espaço para crescimento e desenvolvi-
mento em todas as áreas econômicas e 
sociais da cidade, por isso, o governo 
municipal ampliou os investimentos 
em todos os setores, para vencer os 
desafios da evolução dos últimos anos. 

o município é conhecido por abri-
gar a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, a 
única ainda preservada das 12 aldeias 
fundadas pelo padre José de Anchieta 
para catequizar os índios. Tombada 
em 1940 pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
seu conjunto arquitetônico e urbanístico 
é patrimônio nacional.

Atenta ao potencial histórico des-
se patrimônio, Carapicuíba  deu início 
às ações para conquista do título de 
município de Interesse turístico. En-
tre os projetos de valorização da Aldeia 
Jesuítica estão a promoção de atividades 
culturais, como feiras, exposições, artes 
e danças. A proposta é transformar a Al-
deia em um polo histórico-cultural com 
fácil acesso pelo Rodoanel, Rodovias 
Raposo Tavares e Castelo Branco.
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Located 21km from the São Paulo state 
capital, Carapicuíba is a city of impressive 
contrasts and numbers. Among the munici-
palities that comprise Cioeste, they have the 
highest demographic density, with nearly 
11.4 inhabitants per km2, according to IB-
GE’s population estimate for 2016. Its Hu-
man Development Index is considered high 
at 0.749 (2010), while Brazil’s HDI is 0.727.

The indicators show that there is room 
for growth and development in all of the 
town’s economic and social areas, and thus 
the municipal government increased the in-
vestments in all sectors to overcome the de-
velopment challenges of recent years. 

The city is known for having the Carapi-
cuíba Jesuit Village, the only one that is still 
preserved among the 12 villages founded 
by the priest José de Anchieta to catechize 
Native-Americans. Included in 1940 by the 
National Historical and Artistic Heritage 
Institute (Iphan), its architectural and ur-
ban complex is a national heritage.

Mindful to the historical potential of 
that heritage, Carapicuíba took the initiati-
ves to achieve the title of City with Tourism 
Interest. Among the projects to add value to 
the Jesuit Village are the promotion of cul-
tural activities, such as fairs, exhibits, arts 
and dances. The proposal is to transform the 
Village into a historical-cultural hub with 
easy access from the Rodoanel ring road 
and the Raposo Tavares and Castello Branco 
Highways.
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Igreja Nossa Senhora Aparecida

Parque Paturis

Acesso pelo Rodoanel
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Dados do IBGE 2017 
área: 34,5 km²  

população estimada: 396.587 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 10.698,32

piB (2015): 5.115.508,66*

Patrimônio Nacional
Aldeia Jesuítica de Carapicuiba

 foi tombada pelo Iphan

*Fonte: Seade, 2015
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desenvolvimento econômico e elevado 
potencial de crescimento garantem 
projeção nos indicadores nacionais

Cidade está entre 
as 100 melhores 
para se viver  
no país

a cidade de Cotia está entre as 
100 melhores do Brasil para se 

viver, segundo o índice Firjan, que 
avalia indicadores relacionados a 
educação, saúde, emprego e renda. 
Com 325 km2 de extensão, possui, 
atualmente, 237 mil habitantes 
e abriga a Reserva Florestal do 
Morro Grande, um dos grandes 
expoentes da Mata atlântica do 
estado de São Paulo.

Suas características ambientais 
colocam-na em posição de destaque 
quanto o assunto é qualidade de 
vida. o Índice de desenvolvimento 
urbano para Longevidade (IdL), 
divulgado recentemente, projetou 
Cotia entre as 150 melhores 
cidades brasileiras para a terceira 
idade viver. 

Reconhecida como um dos 
principais polos de atração da 
região metropolitana, registra 
elevado crescimento. em apenas 
um ano, entre 2015 e 2016, a 
população aumentou 1,8%, um 
ponto acima do crescimento do 
Brasil, que foi de 0,8%.  

Com PIB acima dos R$ 10 
bilhões, cotia figura entre as 100 
mais ricas do Brasil e responde 
por 1% do PIB de toda região 
metropolitana do estado de São 
Paulo.

A integração de mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, ener-
gia, tecnologia, inovação, econo-
mia, educação, saúde, segurança, 
empreendedorismo e governança 
garantiu ao município a 80ª po-
sição entre as 100 cidades mais 
inteligentes e conectadas do Bra-
sil, no estudo Connected Smart 
Cities, da Urban Systems.
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The town of Cotia is among the best 100 
to live in Brazil according to the Firjan in-
dex, which evaluates indicators related to 
education, health, jobs and income. With 
a 325 km2 area, it currently has 233 thou-
sand residents and is home to the Morro 
Grande Forest Reservation, one of the top 
specimens of the Atlantic Rainforest of the 
State of São Paulo.

Its environmental characteristics have 
earned the town a high reputation when it 
comes to quality of life. The Urban Develo-
pment for Longevity Index (IDL), recently 
disclosed, projected Cotia among the top 
150 Brazilian cities for the elderly. 

Acknowledged as one of the top attrac-
tive poles of the metropolitan region, it re-
gisters an elevated demographic growth. In 
just one year, between 2015 and 2016, the 
population increased 1.8%, one point abo-
ve the overall Growth of Brazil, which was 
0.8%.  

With a GDP higher than R$ 10 billion, 
Cotia is ranked among the 100 most weal-
thy cities of Brazil and answers for 1% of 
the GDP from the entire metropolitan re-
gion of the State of São Paulo.

The integration of mobility, urbanism, 
environment, energy, technology, innova-
tion, economy, education, health care, secu-
rity, entrepreneurship and governance has 
ensured the city the 80th spot among the 
100 most intelligent and connected cities of 
Brazil, in the Connected Smart Cities study, 
from Urban Systems.
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Praça da Matriz

Reserva do Morro Grande

Km 23 da Rodovia Raposo Tavares
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Dados do IBGE 2017 
área: 323,9 km2

população estimada: 237.750 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 620,81

piB (2015): 10.639.277,56*

Desenvolvimento sustentável
para equilibrar o patrimônio

 natural e a vocação empresarial

 Fonte: Seade, 2015
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oportunidades de negócios e 
desenvolvimento econômico

a cidade 
do presente 
e do futuro

Com 226 mil habitantes, Itapevi é 
destaque no ranking de desen-

volvimento econômico da revista 
Exame, publicação referência no se-
tor de economia e negócios do Brasil. 
Com PIb de r$ 8,9 bilhões (IbGE), 
a cidade oferece diferentes opor-
tunidades de negócio, com grande 
mercado consumidor e uma po-
pulação economicamente ativa de 
mais de 105 mil pessoas.

Hoje, Itapevi é reconhecida por 
abrigar  empresas de grande por-
te, como Eurofarma, Cacau Show, 
Henkel, Luft, CDC, Carrefour Distri-
buição, BZW, Pfizer, distribuídas em 
três polos industriais plenamente de-
senvolvidos.

o município é cortado pela ro-
dovia Castello Branco e fica a 35 
km da cidade de São Paulo, o maior 
mercado brasileiro, a 5 minutos do 
Centro Comercial de Alphaville, a 
8 minutos da rodovia régis bitten-
court e a 10 minutos do rodoanel. 
Além disso, está apenas a uma hora 
de Santos, cidade que abriga o porto 
mais importante do país.

Além disso tudo, Itapevi conta 
com apoio e suporte permanente da 
administração municipal, empenhada 
em trazer investimentos para a cida-
de e tornar a município um polo de 
destaque econômico na região oeste 
da Grande São Paulo.
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With 226 thousand residents, Itapevi is 
a highlight in the economic development 
rank of Exame magazine, a reference publi-
cation in the economy and business sector of 
Brazil. With a GDP of R$ 8.9 billion (IBGE), 
the city offers different business opportu-
nities, with a large consumer market and 
an economically active population of more 
than 105 thousand people.

Today Itapevi is recognized for hosting 
large companies such as Eurofarma, Cacau 
Show, Henkel, Luft, CDC, Carrefour Distri-
buição, BZW, Pfizer, distributed throughout 
three fully developed industrial hubs.

The town is crossed by the Castello 
Branco highway and is 35km from the São 
Paulo state capital, the largest Brazilian 
market, 5 minutes from the Alphaville Com-
mercial Center, 8 minutes from the Regis 
Bittencourt highway and 10 minutes from 
the Rodoanel ring road. Also, it is just an 
hour from Santos, a city that harbors the 
most important port of the country.

Ans last but not least, Itapevi counts 
on the permanent support of the munici-
pal administration, who puts a lot of effort 
into bringing new investments to town and 
making it a highlight economic center in 
the west region of the Greater São Paulo.
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Dados do IBGE 2017 
área: 82,658 km2

população estimada: 229.502 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 2.428,88

piB (2015): 10.278.995,46*
* Fonte: Seade, 2015

Desenvolvimento econômico é 
referência no ranking nacional
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ações sociais e ambientais fortalecem 
planos de expansão e novos negócios

desenvolvimento 
e potencial 
de crescimento

Localizada a 40 quilômetros da ca-
pital paulista, Jandira é a menor ci-

dade em área territorial, do grupo das 
oito que compõem o Cioeste. Com 17,5 
quilômetros quadrados, é conhecida 
como a “Cidade favo de mel”, devido 
à grande quantidade de abelhas na 
região. Outro destaque  é o Parque Na-
tural Portal Ecológico, símbolo de pre-
servação da fauna e da flora na Grande 
São Paulo. 

Com 119 mil habitantes e proje-
ção para atingir quase 150 mil em 
2050, de acordo com a fundação Se-
ade, Jandira marcou 0,80 pontos no 
último Índice firjan – federação das 
Indústrias do rio de Janeiro (2015), 
que avalia o desenvolvimento dos 
municípios - a escala vai de zero a 1.  
Esta pontuação coloca a cidade entre as 
que possuem alto desenvolvimento.  

A pontuação mais alta ficou para 
Saúde (0,86). Outro destaque para a 
Saúde de Jandira foi a menção honrosa 
recebida em março do Governo de São 
Paulo em função da qualidade das ações 
voltadas à prevenção e controle de Tu-
berculose.

o parque industrial localizado 
na cidade abriga empresas impor-
tantes para a economia do Estado 
de São Paulo como logística, meta-
lúrgica, químicas e farmacêuticas, 
além de 9,1 mil micro e pequenas 
empresas, segundo o “Empresômetro”, 
do Instituto Brasileiro de Planejamen-
to e Tributação (IBPT). Em 2012 eram 
pouco mais de 5 mil micro e pequenas 
empresas registradas na cidade.
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Located 40 kilometers from the São 
Paulo state capital, Jandira is the smallest 
town in territorial area within the group 
of eight that comprise Cioeste. With 17.5 
square kilometers, it is known as the “Ho-
neycomb Town”, due to the large number 
of bees in the region. Another feature is the 
Ecologic Portal Natural Park, a symbol of 
fauna and flora preservation in the Greater 
São Paulo. 

With a population of 119 thousand and 
projected to reach approximately 150 thou-
sand in 2050, according to the Seade Fou-
ndation, Jandira scored 0.80 points in the 
last Firjan Index (2015) – Industry Federa-
tion of Rio de Janeiro, which evaluates Mu-
nicipalities’ Development - the scale ranges 
from zero to 1.  This score places the city 
among those highly developed.  

The highest score was for Health Care 
(0.86). Another highlight of Jandira’s Heal-
th Care was the honorable citation in Mar-
ch by the Government of São Paulo for the 
quality of the initiatives focused on Tuber-
culosis prevention and control.

The industrial park located in the city 
hosts important companies for the São 
Paulo State’s economy , such as logistics, 
metallurgy, chemical and pharmaceuti-
cal, in addition to 9.1 thousand micro and 
small businesses, according to the “Business 
Meter”, of the Brazilian Institute for Plan-
ning and Taxing (IBPT). In 2012 there were 
slightly more than 5 thousand micro and 
small companies registered in the city.
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Eventos tradicionais

cidade "Favo de Mel"
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Dados do IBGE 2017 
área: 17,44 km2

população estimada: 121.492 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 6.207,76

piB (2015): 3.291.025,81*
* Fonte: Seade, 2015

Expansão industrial 
e empresarial estão entre as principais 

marcas do município
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Modernização dos processos públicos são 
voltados para o bem-estar da população

novas conquistas 
e mais qualidade 
de vida

Com quase 700 mil habitantes, 
osasco está entre as melhores 

cidades do brasil quando o assunto 
é bem estar. De acordo com levanta-
mento recente do “Observatório das 
Metrópoles de Bem-Estar Urbano dos 
Municípios Brasileiros (IBEU-Munici-
pal)”, a cidade é 7ª colocada na Região 
Metropolitana de São Paulo.  O ranking 
classifica as melhores do país em rela-
ção a diversos indicadores de qualidade, 
como habitação, saneamento e mobili-
dade urbana. 

Na área de turismo e lazer a cidade 
oferece, em pouco mais de 64 km2, nove 
parques ecológicos, teatro, museu, casa 
de cultura e outros espaços de valoriza-
ção das artes e dos esportes.

O município figura, ainda, na 
lista das 100 melhores grandes ci-
dades do brasil em ranking da delta 
Economics & finance/América Eco-
nomia (52º lugar), publicado pela 
revista Exame. O estudo levou em 
conta variáveis relacionadas à qualida-
de de vida, saúde, educação, segurança 
pública, saneamento básico, economia 
e governança, entre outros fatores.

Se o assunto é boa colocação nos 
rankings indicadores de desenvolvi-
mento, Osasco brilha ainda mais. É a 
2ª colocada entre os municípios de 
maior PIb do Estado de São Paulo, 
ficando apenas atrás da capital, e a 
8ª do país. 

osasco aparece em 56º lugar na 
lista das cidades mais inteligentes 
e conectadas do brasil. O ranking 
da Connected Smart Cities, elaborado 
pela  Urban Systems, elenca municí-
pios que conseguem aliar inteligência 
e tecnologia em diversos aspectos, 
como urbanização e meio ambiente.
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With almost 700 thousand inhabitants, 
Osasco features among the best cities in 
Brazil in regards to well-being. According 
to a recent survey from the “Metropolis Ob-
servatory for Urban Well-Being of Brazilian 
Municipalities (IBEU-Municipal)”, the city 
is ranked 7th in the São Paulo Metropolitan 
Region.  The rank classifies the best in the 
country in regard to several quality indica-
tors, such as housing, sanitation and urban 
mobility. 

In the tourism and leisure sector the 
city offers, in little more than 64 km2, nine 
ecological parks, theater, museum, culture 
center and other spaces to appreciate arts 
and sports.

The city is also included in the list of 
the 100 best large cities of Brazil in the 
Delta Economics & Finance/América Eco-
nomia (52nd place), published by Exame 
magazine. The study took into account the 
variables related to quality of life, health, 
education, public security, basic sanitation, 
economy and governance, among other 
factors.

When the subject is a good place in the 
development indicators ranks, Osasco shi-
nes even brighter. It ranks 2nd among the 
municipalities with highest GDPs within the 
State of São Paulo, second only to the capi-
tal, and the 8th in the country. 

Osasco is placed 56th in the list of most 
connected and intelligent cities of Brazil. 
The Connected Smart Cities rank, develo-
ped by Urban Systems, lists the cities that 
are able to combine intelligence and tech-
nology in several aspects, such as urbaniza-
tion and environment.
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Dados do IBGE 2017 
área: 64,95 km2

população estimada: 697.886 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 10.264,80

piB (2015): 65.872.535,11*
* Fonte: Seade, 2015

Destaque entre as 100 melhores 
grandes cidades do Brasil
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Com grande potencial, cidade amplia ações 
voltadas para o turismo religioso e cultural

Turismo, 
religiosidade e 
novos negócios

Pirapora é uma cidade turística, famosa 
pelas romarias que mobilizam ciclistas, 

pedestres, charreteiros, cavaleiros e veículos 
motorizados para reverenciar a imagem do 
Senhor Bom Jesus.

Conhecida por sua tradição de turis-
mo religioso, a cidade tem trabalhado 
para obter o título de município de Inte-
resse turístico (mIt) e com isso ter acesso 
à verba de R$ 700 mil do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísticos.

Esta classificação como MIT e o acesso 
aos novos recursos estão condicionados ao 
cumprimento dos requisitos criados pela Lei 
Complementar nº 1.261 sancionada pelo go-
vernador Geraldo Alckmin em 29 de Abril de 
2015, que permitirá a seleção de 140 municí-
pios com potencial turístico no Estado. 

Para atingir esses objetivos, a Prefeitura 
de Pirapora do Bom Jesus vem reestruturan-
do seu setor turístico desde junho de 2015 
quando deu posse aos novos membros do 
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 
de Pirapora. 

Em março de 2016, a Câmara Municipal 
aprovou a Lei nº 1.101 que criou o novo Fun-
do Municipal do Turismo. No dia 6 de julho 
corrente a prefeitura encaminhou para aná-
lise da Assembleia Legislativa, através do 
deputado João Caramez, os documentos exi-
gidos pela lei complementar 1.261: o Inven-
tário dos Atrativos Turísticos e de sua Infra-
estrutura, a pesquisa de demanda turística, 
as atas registradas das últimas seis reuniões 
do COMTUR e o Plano Diretor do Turismo. o 
próximo desafio de Pirapora será obter 
no futuro o título de Estância turística.

A cidade também vem atraindo no-
vas empresas reservando para isto um 
Parque Industrial e outras áreas no en-
torno do município, diversificando as-
sim sua economia. Com os novos investi-
mentos na área do turismo haverá também 
espaço para a atração de empreendimen-
tos hoteleiros e de lazer.
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Pirapora is a touristic city, famous for the 
pilgrimages that mobilize cyclists, pedestrians, 
charioteers, horse riders and motorized vehicles 
to revere the Good Lord Jesus image.

Known for its tradition in religious tourism, 
the town has worked to obtain the Touristic In-
terest Municipality (MIT) and thus have access to 
funds of R$ 700 thousand from the Touristic Mu-
nicipalities Improvement Fund.

This classification as an MIT and the access 
to the new resources are conditioned to a com-
pliance with the requirements created by Supple-
mentary Law No. 1,261 sanctioned by Governor 
Geraldo Alckmin on April 29th, 2015, which will 
enable the selection of 140 towns with touristic 
potential in the State. 

In order to reach these objectives, the Town 
Hall of Pirapora do Bom Jesus has been restruc-
turing its tourism sector since June 2015, when 
they vested in office the new members of COMTUR 
- Municipal Council for Tourism of Pirapora. 

In March 2016, the City Council approved Law 
No. 1,101, which created the new Municipal Tou-
rism Fund. On July 6th of last year the town hall 
submitted to the Legislative Chamber’s analysis, 
by representative João Caramez, the documents 
required by supplementary law 1,261: the Inven-
tory of Touristic Attractions and Infrastructure, 
the survey of touristic demand, the recorded mi-
nutes of COMTUR’s last six meetings and the Tou-
rism Master Plan. The next challenge of Pirapora 
is obtaining the Tourism Resort title in the future.

The city has also been attracting new com-
panies, reserving for such an Industrial Park and 
other areas of the town’s surroundings, thus di-
versifying its economy. With new investments in 
the field of tourism, there will also be room to at-
tract hotel and leisure enterprises.
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Parque industrial

.

área: 108,49 km2

população estimada: 18.174 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 144,98

piB (2015): 371.896,41*
* Fonte: Seade, 2015

Dados do IBGE 2017 

Turismo religioso
é uma tradição na cidade
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Cidade mais segura da região, Santana 
de Parnaíba mantém forte ritmo de 
desenvolvimento e é destaque em todo país

2ª melhor 
gestão pública 
do Brasil

Com aproximadamente 130 mil 
habitantes e projeção para 190 mil 
em 2050, é a cidade mais segura da 
Região Metropolitana de São Pau-
lo por cinco anos consecutivos, de 
acordo com dados divulgados pela 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. o destaque 
é fruto de uma forte mudança no mo-
delo de gestão da segurança pública 
da cidade, que tem investido mais de 
R$ 30 milhões por ano na guarda mu-
nicipal. 

Parnaíba também é destaque 
quando o assunto é Gestão Pú-
blica. em 2016, em levantamento 
feito pelo Conselho Federal de admi-
nistração, foi a segunda colocada no 
ranking entre 5.572 cidades avaliadas 
em todo Brasil. 

Outros importantes investimen-
tos nos setores de Educação, Saúde 
e Emprego fizeram com que Par-
naíba figurasse em 2016 entre as 
50 cidades mais desenvolvidas do 
Brasil, de acordo com o índice Fir-
jan. no mesmo ano, foi escolhida pela 
consultoria urban Systems a 9ª melhor 
cidade do Brasil para se investir.

Com mais de 27 mil empresas re-
gistradas, o município possui a maior 
renda média domiciliar do país e um 
dos maiores Índice de desenvolvi-
mento Humano (IdHM) do país. no 
último IdeB, a cidade cresceu 32% na 
avaliação da educação e classificou 
três de seus colégios entre os trinta 
melhores do estado de São Paulo. Já 
na área da Saúde, recebeu recente-
mente avaliação com conceito “a” em 
saúde pública pelo Tribunal de contas 
do estado de São Paulo.

Esses e outros importantes indica-
dores consolidam Santana como uma 
das principais cidades do eixo Oeste 
em desenvolvimento, mobilidade e in-
fraestrutura para o crescimento.

With approximately 130 thousand inha-
bitants and a projection of 190 thousand in 
2050, it has been the safest city of the Me-
tropolitan Region of São Paulo for five con-
secutive years, according to data disclosed 
by the Public Security Secretariat of the 
State of São Paulo. That feature is the result 
of a strong change in the city’s public secu-
rity administration model, having invested 
more than R$ 30 million per year in the mu-
nicipal police. 

Parnaíba also stands out when the mat-
ter is Public Administration. In 2016, in a 
survey carried out by the Federal Adminis-
tration Council, it ranked 2nd place among 
5,572 cities assessed in all of Brazil. 

Other important investment in the sec-
tors of Education, Health and Employment 
placed Parnaíba in 2016 among the 50 
most developed cities in Brazil, according 
to the Firjan Index. In that same year, it was 
chosen by the Urban Systems consultancy 
as the 9th best city to invest in Brazil.

With more than 27 thousand registe-
red companies, the municipality has the 
highest average residential income of the 
country and one of the highest Human De-
velopment Indexes (IDHM) in the country. 
In the latest IDEB, the city grew 32% in 
the assessment of education and classified 
three of their schools among the 30 best of 
the state of São Paulo. In the Health Care 
area, it recently received an evaluation 
with score “A” in public health by the  State 
of São Paulo Court of Auditors.

These and other important indicators 
consolidate Santana as one of the major 
cities of the West axis in development, mo-
bility and infrastructure for growth.
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conceito A em saúde 

Nº1 em empregabilidade



 | 
3

7

Dados do IBGE 2017 
área: 179,95 km2

população estimada: 131.887 habitantes

densidade demográfica (habitantes por km2): 604,74 

piB (2014): 7.832.604,59*
* Fonte: Seade, 2015

A cidade que 
mais cresce no Brasil
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Com localização privilegiada, cidade oferece 
áreas para investimento e incentivos fiscais

uma nova 
referência em 
crescimento 
empresarial

Vargem Grande Paulista já despontou 
no cenário econômico da região me-

tropolitana de São Paulo como uma das 
cidades que mais cresce. Com sua locali-
zação privilegiada, o município está a 45 
km da capital paulista e faz ligação com 
as principais Rodovias do Estado, como 
Raposo Tavares, Castelo Branco, BR116 e 
Rodoanel Mário Covas.

Este cenário, somado aos incentivos 
fiscais oferecidos pelo governo munici-
pal, tem atraído diversas indústrias e im-
pulsionando o desenvolvimento socioe-
conômico da cidade, bem como a criação 
de novas oportunidades de trabalho.

Com uma área territorial de 42 km2, 
Vargem Grande Paulista conta atual-
mente com cinco polos industriais que 
oferecem toda infraestrutura para 
quem deseja empreender. Esses lote-
amentos já atendem diversos segmentos 
e tamanhos de empresas, sendo o local 
ideal para a instalação de indústrias, ser-
viços, armazenamentos, centros de distri-
buição e afins.

Segundo dados do Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, realizado 
pelo Sistema Firjan (Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de Janeiro), 
Vargem Grande Paulista está entre 
as 73 cidades que mais se desenvol-
veram no Estado de São Paulo. O mu-
nicípio foi classificado na avaliação geral 
do IFDM com alto desenvolvimento em 
áreas como: emprego e renda, educação 
e saúde.

Essas têm sido as principais áreas de 
investimento do governo municipal, que 
também está investindo pesado em mo-
bilidade urbana e qualificação da mão de 
obra local, a fim de garantir mais qualida-
de de vida à população local e visitantes.

Vargem Grande Paulista has grown 
in the economic scenario of São Paulo’s 
metropolitan region as one of the fastest 
growing cities. With its privileged location, 
the municipality is 45km from the São Pau-
lo state capital and links to the main State 
Highways, such as Raposo Tavares, Castello 
Branco, BR116 and the Mário Covas road 
ring.

This scenario, along with the tax incen-
tives offered by the municipal government, 
has been attracting several industries and 
leveraging the city’s socio-economic deve-
lopment, as well as the creation of new em-
ployment opportunities.

With a territorial area of 42 km2, Var-
gem Grande Paulista currently counts on 
five industrial hubs that offer all the infras-
tructure for those who wish to enterprise. 
These allotments are already serving seve-
ral segments and scales of companies, and 
the location is ideal for industries, services, 
storage, distribution centers and similar.

According to data from the Firjan Mu-
nicipal Development Index, carried out by 
the Firjan System  (Industry Federation of 
the State of Rio de Janeiro), Vargem Gran-
de Paulista is among the top 73 cities that 
have developed the most in the State of São 
Paulo. The municipality was classified in 
IFDM’s overall assessment with a high de-
velopment in areas such as: employment 
and income, education and health care.

These have been the main areas of the 
municipal government’s investments, and 
they are also investing heavily in urban mo-
bility and local labor qualification, in order 
to ensure more quality of life to the local 
population and visitors.
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Investimentos em infraestrutura 

Elevado potencial empresarial

Oportunidades de trabalho
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Dados do IBGE 2017 
área: 42,48 km2

população estimada: 50.346 habitantes 

densidade demográfica (habitantes por km2): 1.012,10

piB (2014): 1.948.503,87*
* Fonte: Seade, 2015

Desenvolvimento, incentivo ao 
empreendedorismo e qualidade de vida
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