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CIOESTE VIABILIZA A AQUISIÇÃO DE UMA USINA MÓVEL PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)





O último ciclo foi particularmente desafia-
dor na condução das ações do CIOESTE. 
Mesmo com grandes obstáculos, conse-
guimos estabelecer avanços e marcos his-
tóricos importantes, que estão ajudando os 
municípios da região a traçar caminhos 
seguros para o desenvolvimento, com 
transparência e sustentabilidade.

Enfrentamos conjuntamente – e de forma 
exemplar – a maior crise sanitária das 
últimas décadas. Coube aos prefeitos a 
responsabilidade de cuidar que as ações de 
mitigação acontecessem nas cidades para 
garantir a proteção aos cidadãos. Por isso o 
CIOESTE transformou-se numa espécie de 
QG de operações onde discutimos coletiva-
mente cada passo e coordenamos ações 
integradas em apoio aos municípios.

Essa atuação sincronizada ajudou a redu-
zir impactos econômicos e sociais durante 
a pandemia e foi essencial para garantir 
que estivéssemos preparados para o ciclo 
seguinte. Com a retomada segura das 
atividades, os últimos números de cresci-
mento econômico e geração de empregos 

em todas as cidades da região mostram a 
assertividade das nossas escolhas.

Também mostramos como a nossa união é 
fundamental para fortalecer a voz dos pre-
feitos nas gestões junto às esferas Estadual e 
Federal. Uma força que se traduz em me-
lhorias, a exemplo da nova alça de acesso a 
Osasco pela Rodovia Castello Branco, avan-
ços na saúde pública, a vinda de Fábricas 
do Futuro e Escolas do Futuro para a região, 
entre muitas outras realizações.

O CIOESTE também elevou a um novo 
patamar o poder de interlocução dos 
municípios junto às concessionárias de 
serviços públicos e de transporte, produ-
zindo parcerias que se transformaram em 
economia para os munícipes.

Encerro este ciclo de intenso trabalho agra-
decendo a dedicação, a parceria e o apoio 
de todos os prefeitos do CIOESTE, com a 
certeza de que pavimentamos solidamente 
o caminho, para acelerar o crescimento de 
toda a região, com justiça social e qualida-
de de vida para toda a população.
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CIOESTE
A região das cidades que 

integram o CIOESTE pro-
jeta crescimento calcado 
na localização geográfica 

estratégica, com fácil acesso para 
as principais rodovias do país e para 
o Porto de Santos, bem como na 
vocação para se firmar, ainda mais, 
como polo de empresas de tecno-
logia. A região também se fortalece 
com suporte ao empreendedorismo, 
apoio ao turismo de negócios, de 
consumo, ecológico, gastronômico e 
outros, bem como com investimento 
na capacitação de profissionais e dis-
tribuição regionalizada de vagas de 
emprego. Com cerca de 3 milhões de 
habitantes, destes, aproximadamen-
te 2 milhões de eleitores, habitando 
uma área superior a 1.000Km², os 12 
municípios que compõem o CIOESTE 
estão inseridos no principal polo de 
riqueza nacional, a Região Metropo-
litana Oeste da Grande São Paulo, e 
performam na economia estadual e 
nacional atraindo empresas e apre-
sentando crescimento, com geração 
de vagas de emprego. Atualmente 
há mais de 210 mil empresas regis-
tradas nas cidades do grupo, sendo 
que cerca de 25% delas são do ramo 
de tecnologia da informação. Isso, 
dentre outros indicadores, consolida 
o CIOESTE como o maior Consórcio 
Intermunicipal do País, em importân-
cia socioeconômica. 

Cidades consorciadas 
são aproximadamente 
10% do PIB Estadual

3 milhões
de pessoas

3% 

Além de contribuir com 3% 
do PIB nacional, o bloco de 
cidades que integram o 
CIOESTE equivale a cerca 
de 10% do PIB estadual. 
Os municípios, estratégi-
cos para o Estado e para 
o Brasil, somam um PIB 
nominal de aproximadamen-
te R$200 bilhões.

População estimada

Do Produto Interno 
Bruto (PIB)do Brasil.
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São Roque passa a 
integrar o CIOESTE 

Em 09/02, o município de São Roque 
passou a integrar o CIOESTE, somando-
-se a outras 11 cidades da Região Metro-
politana Oeste da Grande São Paulo que 

compõem o Consórcio: Araçariguama, Barueri, 
Carapicuíba, Cajamar, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de 
Parnaíba e Vargem Grande Paulista. 

A assinatura do acordo de adesão de São 
Roque aconteceu em reunião realizada no 
gabinete do prefeito, Guto Issa. Participaram do 
encontro, o Secretário Executivo do CIOESTE e 
ex-prefeito de Osasco, Jorge Lapas, o chefe de 
gabinete da Prefeitura de Osasco, Jorge Poio, o 
Diretor de Projetos do Consórcio, Carlos Abrão, 
e o Diretor de Relações Empresariais, Valdir 
Baptista. 

o maior consórcio 
intermunicipal do Brasil 



O governador do Estado 
de São Paulo, Rodri-
go Garcia, esteve em 
20/04 em Osasco, para 

assinar com o Prefeito Rogério 
Lins, Presidente do CIOESTE, a 
autorização de início das obras do 
novo acesso da Rodovia Castello 
Branco à cidade. O ato contou 
com a participação de diversas 
autoridades da região. 

As obras incluem a construção 
de uma nova ponte sobre o Rio Tie-
tê, que permitirá acesso da rodovia 
a Osasco. Há ainda uma extensão 
das marginais dos km 23 ao 27. 

A intervenção atende a uma an-
tiga luta da região, que vem sendo 
travada em constantes conversas 
do CIOESTE com o Governo Esta-
dual, desde a formação do Consór-
cio, em 2013. 

Governador 
inicia obras de 

novo acesso 
da Castello 
Branco em 

Osasco
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OBRA DE IMPACTO REGIONAL 
A melhoria irá trazer mais fluidez ao trânsito no 

trecho que dá acesso a Osasco, liberando o tráfego 
de veículos no sentido interior. Com a facilidade para 
a circulação de veículos e pessoas, redução no tempo 
de viagem e menor custo de transporte, a obra vai 
contribuir para desenvolver ainda mais o potencial 
econômico e social das cidades, gerando mais de 6 
mil postos de trabalhos diretos e indiretos. A CCR 
ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, 
é a responsável pela obra, que terá investimento de 
R$ 232,7 milhões com prazo de 23 meses para ser 
concluída. 

O Presidente do CIOESTE, Rogério Lins, ressaltou 
que, quando entregue, a obra garantirá mais qualida-
de de vida. “É um sonho se tornando realidade. Essa é 
uma obra importantíssima, que vai dar mais qualidade 
de vida à população e melhorar a mobilidade urbana 
não só em Osasco, mas em toda a região”. 

“É uma obra que emprega o que tem de mais moder-
no na engenharia, um sonho antigo que se torna realida-
de a partir de hoje”, afirmou o governador na ocasião.

Mais de 700 mil habitantes da cidade de Osasco 
devem ser beneficiados diretamente pelas interven-
ções, além dos motoristas da capital paulista e da 
região metropolitana que acessam o município. 

OBRAS NA CASTELLO 
INCLUEM EXTENSÃO DAS 
MARGINAIS EM BARUERI 

O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
esteve em 24/05, em Barueri, para fazer o lança-
mento das obras de implantação das vias marginais 
da Rodovia Castello Branco, parte das intervenções 
na via que contemplam o novo acesso a Osasco, na 
avenida Fuad Auada. A intervenção atende a uma 
antiga luta da região, encabeçada pelo CIOESTE. Ao 
todo serão investidos R$ 815,3 milhões na obra, valor 
que será custeado pela concessionária da Rodovia, a 
CCR ViaOeste, sem custos para o Estado, dentro do 
Programa de Concessões Rodoviárias, sob gestão da 
Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Pau-
lo). Serão gerados, a partir das intervenções, mais de 
21 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos.
Diversas autoridades da região prestigiaram o encon-
tro, entre elas os prefeitos Rubens Furlan (Barueri), 
Marcos Neves (Carapicuíba), Dr. Sato (Jandira), Igor 
Soares (Itapevi), Josué Ramos (Vargem Grande Pau-
lista) a deputada federal Bruna Furlan e o secretário 
Executivo do CIOESTE Jorge Lapas. 



CIOESTE viabiliza a aquisição de uma 
usina móvel para tratamento de 
resíduos da construção civil (RCC)

O Consórcio Intermunicipal da Re-
gião Oeste Metropolitana de São 
Paulo (CIOESTE) obteve, junto à 
Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, por meio 
do Fundo Estadual de Prevenção e Controle 
da Poluição, concessão de financiamento na 
modalidade não reembolsável, no valor de R$ 
3.232.500,00. O recurso foi destinado à aqui-
sição de uma usina móvel para tratamento de 
RCC, ou seja, para promover reaproveitamen-
to de entulho. O equipamento móvel servirá 
um pouco a cada município.

A reciclagem de entulho é importante 
para as cidades e o fato de a usina poder ser 
transportada, evita problemas de logística 
que o grupo urbano enfrentaria, caso a usina 
fosse centralizada. A ideia é que a usina seja 
levada ao local designado pela Prefeitura 
atendida e ali recicle o entulho, deixando-o 

apto a ser destinado à construção civil, para 
ser base de para calçadas e pavimentos. "A 
usina transforma o entulho e agrega valor a 
ele, que sem isso, certamente seria descar-
tado em um aterro sanitário, acarretando 
mais um problema às administrações, que é 
o encurtamento da vida útil dos aterros. Com 
a usina, ganha-se duas vezes - ao poupar os 
aterros e ao baratear os custos das obras, 
uma vez que a usina transforma o entulho 
em um material de qualidade, que tem valor 
de mercado", explicou Jorge Lapas, que 
além de Secretário Executivo do CIOESTE e 
ex-prefeito de Osasco, é também engenheiro 
civil. Com a parceria, o CIOESTE adquiriu 
também um cavalo mecânico (nome técnico 
dado à cabine do caminhão e à parte que faz 
a tração do veículo). Operadores do próprio 
Consórcio irão manusear a recicladora nas 
cidades.
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Fernando Chucre é recebido no 
CIOESTE e fala sobre resíduos 
sólidos e recuperação do Rio Tietê

Em 21/09, o Secretário Estadual de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de 
São Paulo, Fernando Chucre, reuniu-se 
com secretários municipais e técnicos 

de Meio Ambiente e de Obras da região no 
CIOESTE, para tratar das recentes realizações 
da Secretaria e das diretrizes e alternativas 
a respeito do destino dos resíduos sólidos, 
antiga preocupação do CIOESTE. 

O Secretário ressaltou que o Estado 
está adotando a estratégia de incentivar a 
coleta de resíduos de maneira regionalizada 
e que irá financiar entidades consorciadas 
para a realização de estudos que levantem 
o diagnóstico do problema, para buscar por 
soluções adequadas a cada região. “É im-
portante que seja com organização consor-
ciada, porque vocês têm todo um ponto de 
vista estratégico, de redução de risco e de 
adoção de medidas mais adequadas para a 
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questão da disposição dos resíduos, de manei-
ra articulada”, disse. 

Chucre afirmou, na ocasião, que o governador 
Rodrigo Garcia assinaria contrato com o BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento), 
prevendo recursos da ordem de R$500 mi, para o 
projeto Renasce Tietê, a ser empregado exclusi-
vamente na região do Alto Tietê, para recupera-
ção de nascentes e mata ciliar, reflorestamento e 
demais investimentos necessários, inclusive com 
relação a ocupações irregulares nas nascentes. 
“É uma ação bastante objetiva, que conta com 
recursos em caixa”, afirmou durante o encontro.
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CIOESTE firma Protocolo de 
Cooperação  com a Namíbia

O Secretário Executivo Jorge Lapas re-
cebeu em 04/07, na sede do CIOES-
TE, o Mr Mbahupu H. Tjivikua, CEO da 
Walvis Bay Corridor Group (WBCG), 

da Namíbia, África, representando também o 
presidente do país. Na ocasião, foi assinado 
um Protocolo de Cooperação  entre o Consór-
cio e a associação que não tem fins lucrativos, 
com a finalidade de consolidar proposta de 
plano de ação para fomento de negócios entre 
as cidades que compõem o CIOESTE e as 
entidades que o WBCG representa, visando 
desenvolvimento regional e geração de em-
prego e renda. 

Presentes também à reunião, Ricardo 
Latkani, do WBCG, que fez apresentação 
ressaltando a importância do acordo firmado, 
Silvana Lima, diretora da Trilhando Caminhos 
Comunik, o presidente da ACIB, Moacyr Felix 
e a secretária Executiva da Mulher e Promo-
ção da Diversidade de Osasco, Cintia Correia. 
Também prestigiaram a atividade os diretores 
do CIOESTE Dr. Carlos Abrão (Projetos e 
Programas), Dr. Caian Zambotto (Jurídico), 
Valdir Baptista (Relações Institucionais), entre 
outras autoridades.
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ACIB sedia encontro 
“Desmistificando 
a África, o Grande 
Motor Econômico”, 
promovido pelo 
CIOESTE

O CIOESTE organizou o encontro 
“Desmistificando a África, o Grande 
Motor Econômico”, que aconteceu 
em 15/07, na ACIB (Associação 

Comercial e Industrial de Barueri). Diversas 
autoridades estiveram presentes, entre 
elas, destaque para o embaixador da Na-

míbia no Brasil, S. E. Mbapeua Muvangua, 
representando o presidente da República da 
Namíbia; Mr Mbahupu H. Tjivikua da Walvis 
Bay Corridor Group (WBCG); o presidente do 
Centro Cultural Africano Kabiyesi Adekunle 
Aderonmu; Ricardo Latkani do WBCG e o 
presidente da ACIB, Moacyr Félix. 

C I O E S T E 11 D E Z E M B R O  2 0 2 2



CIOESTE lança programa 
“Tv CIOESTE - Vozes Negras”

A TV CIOESTE estreou o Programa “TV CIOESTE 
–VOZES NEGRAS”, em 10/11, comandado 
por Amanda França, Secretária Executiva de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

de Osasco e escolhida como Coordenadora do Grupo 
de Trabalho (GT) de Igualdade Racial do Consórcio, em 
conjunto com Letícia Martins, assistente social formada 
pela PUC-SP e responsável pelo Comitê de Igualdade 
Racial de Itapevi. 

“O programa tem por objetivo trazer personalidades 
do mundo afro-brasileiro nos seus mais variados seg-
mentos, para discutir de forma propositiva, a sociedade 
que queremos para todos nós, independente de etnia, 
raça, cor, gênero, religião ou classe social, mas sempre 
ancorando as discussões na pauta racial”, afirmou 
Amanda, que também falou sobre a criação do GT. “O 
GT de Igualdade Racial já era um pedido das gestoras 
de políticas para mulheres da nossa região, há mais de 
10 anos, quando foi criado o GT de Gênero e que nos 
últimos anos, sob a presidência do nosso Prefeito Ro-
gério Lins, teve várias conquistas como a Casa Abrigo 
Regional CIOESTE”, disse.
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CIOESTE lança 
programa:  
"TV CIOESTE 
Mulher", a voz 
da mulher e das 
minorias

A voz da mulher e das minorias também 
foi ampliada na região. O novo progra-
ma da TV CIOESTE, o "TV CIOESTE 
MULHER" é um encontro e bate-papo 

muito sério e de alto nível, comandado pelo 
Grupo de Trabalho (GT) de Gênero do Consór-
cio. Apresentada por mulheres, a atração tem 
na bancada, prioritariamente, pessoas também 
do gênero feminino e LGBTQIA+. 

Trata-se de uma iniciativa pioneira do 
Consórcio, que lança o primeiro programa 
ligado a uma entidade pública, dedicado à 
divulgação de temas referentes à igualdade 
e às lutas das minorias.  

A estreia aconteceu em 04/11, com as 
apresentadoras Ângela Maluf, vice-prefeita 
de Cotia, e Luciana Ribeiro, coordenadora do 
GT e representante de Osasco. 

Compondo a mesa e enriquecendo ainda 
mais o diálogo, estavam na edição inicial a 
assistente social Letícia Martins, da Comissão 
da Promoção da Igualdade Racial de Itapevi, 
e Dandara Silva, do grupo Mulheres do Brasil, 
do Comitê de Igualdade Social e protagonista 
do projeto "Dandara Flor de Lótus", que tem 
recorte racial e de luta no enfrentamento à 
violência doméstica. A pauta foi "O que é ser 
uma mulher preta em nosso país". 

O GT de Gênero reúne lideranças femininas 

das cidades que compõem o Consórcio, para 
pensar e discutir políticas públicas voltadas à 
defesa dos direitos da mulher e da população 
LGBTQIA+, abordando questões de igualdade 
racial, empoderamento e diversidade, entre 
outras. O TV CIOESTE MULHER é exibido ao 
vivo, das 12h às 13h, às primeiras quintas-
-feiras de cada mês, pelos canais 3 da Net, 
22 da Megabit e 8 da Vivo Fibra e também 
excepcionalmente em Rede Nacional pela 
ComBrasilTV (Canal 28 da SKY). Também é 
transmitido ao vivo no canal da TV CIOESTE 
do YouTube - youtube.com/c/TVCIOESTE. A 
mesma transmissão ocorre com relação ao 
TV CIOESTE VOZES NEGRAS, este veiculado 
às segundas quintas-feiras de cada mês.
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CIOESTE promove 
o 5º Encontro 

Regional de 
Políticas para 

Mulheres

O 5º Encontro Regional de 
Políticas para Mulheres, 
da região Oeste Metro-
politana de São Paulo, 

aconteceu em 31/08, no Centro de 
Eventos de Santana de Parnaíba. 
A reunião, realizada por meio do 
Grupo de Trabalho (GT) de Gênero 
do CIOESTE, serviu para o diálogo 
e apresentação a respeito do fluxo 
de atendimento da Casa Abrigo 
regional, criada pelo Consórcio de 
municípios em 2018, para acolhi-
mento institucional de mulheres 
em situação de violência doméstica 
e com risco iminente de morte, 
juntamente a seus filhos. 

Entre os pontos expostos ao 
público presente, foi feita apresen-
tação da Associação Fala Mulher, 
entidade do terceiro setor que faz 
a gestão da Casa; da estrutura or-
ganizacional do abrigo; das entida-
des municipais responsáveis pelo 
encaminhamento das mulheres ao 
acolhimento; e das políticas adicio-
nais de atenção a estas vítimas, 
abrangendo os serviços de Saúde, 
Educação e Social, que incluem 
capacitação profissional, inserção 
no mercado de trabalho, inserção 
em bolsas-auxílio, dentre outros, 
formando uma rede de apoio a esta 
vítima para favorecer sua remoção 
do ciclo de violência.
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GT Turismo realiza 
1° Encontro dos 
Conselhos da 
Região

Em 29/07, ocorreu no Parque Aquáti-
co Thermas da Mata, em Cotia, o 1° 
Encontro Regional dos Conselhos de 
Turismo, evento organizado pelo GT 

de Turismo do CIOESTE e pela Região Turís-
tica (RT) Negócios & Cultura, do Estado de 
São Paulo, sob os cuidados de Evaldo Almei-
da, secretário de Turismo de Carapicuíba e 
coordenador do GT de Turismo do CIOESTE. 

A realização da atividade também teve 
parceria com os consórcios de municípios 
CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal dos Mu-
nicípios da Bacia do Juqueri ) e do CONISUD 

(Consórcio Intermunicipal da Região Sudoes-
te). Com participação de mais de 500 pesso-
as, este foi o maior encontro dos Conselhos 
de Turismo do Estado de São Paulo. Integrou 
mais de 30 municípios e contou com a pre-
sença de ícones do setor no âmbito paulista, 
entre eles o Secretário de Estado de Turismo 
e Viagens, Vinícius Lummertz, instituições 
de ensino, entre outros. A ação integrou a I 
Semana de Conscientização do Turismo de 
Cotia e contou também com a organização 
da secretaria de Turismo do município, sob o 
comando de Nelson Broering.
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CIOESTE consolida a atuação 
de seus Grupos de Trabalho e 
amplia a construção conjunta de 
projetos e estudos para a região

Sob gestão do Prefeito do município 
de Osasco, Rogério Lins, o CIOESTE 
ampliou discussões a respeito de ações 
conjuntas setoriais, fazendo do ano de 

2022 um marco para o avanço da atuação dos 
Grupos de Trabalho (GTs) da entidade. Secretá-
rios municipais e profissionais especialistas dis-
cutiram e avaliaram, temática e regionalmente, 
propostas para várias áreas de atuação da 
gestão pública, no âmbito do bloco de cidades 
representadas pelo Consórcio, além de firma-
rem parcerias importantes para a região. 

O CIOESTE conta atualmente com a 
atuação dos seguintes Grupos de Traba-
lho: Turismo, Cultura, Gênero, Educação, 
Segurança Pública, Finanças, Assistência 
Social, Igualdade Racial, Comunicação e 
Meio Ambiente. Conta ainda com a atuação 
do COMPOD (Conselho Municipal de Polí-
ticas Públicas sobre Drogas) do município 
de Osasco, da Câmara Técnica de Saúde 
Intermunicipal e da Câmara Temática de 
Defesa Civil. Veja um breve resumo de parte 
da atuação de cada GT. 

GT DE TURISMO: 
Sob coordenação do secretário de Turismo de 
Carapicuíba, Evaldo de Almeida, foram reali-
zadas, em 2022, duas reuniões mensais para 
tratar da regionalização do turismo e da realiza-
ção da I Feira de Turismo de Negócios da Região 
Oeste da Grande São Paulo, a Expo Turismo, que 
acontece em Osasco, em 2023. O GT fomenta 
e apoia a criação dos Conselhos Municipais 
de Turismo das cidades do CIOESTE, a inser-
ção da Região no mapa do turismo brasileiro, 
desenvolve estudos para a implantação de 
um Posto de Informações Turísticas Regional 
e viabiliza a criação do aplicativo "Turismo Na 
Mão". Também são lutas do GT, parcerias com instituições de ensino, a exemplo das Faculdades Rio Branco, 
Lusófonas, Anhanguera Osasco e Etec São Roque, entre outras, para ações de incentivo ao turismo. Em 
reuniões itinerárias, juntamente com a Região Turística (RT) Negócios & Cultura, do Estado de São Paulo, 
levadas a espaços públicos das cidades da região, o assunto "O Turismo Regional como Desenvolvimento 
Econômico e Cultural" teve o permanente intuito de fomentar o turismo, a cultura e a economia regional. 
Também realizou encontro regional de conselhos do setor (veja matéria na página 15).
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GT DA SEGURANÇA 
PÚBLICA: Conduzido pelo 
inspetor Miguel Arcanjo Maidana, coman-
dante da GCM de Osasco, o grupo discutiu 
a implantação de um sistema integrado de 
comunicação e monitoramento entre as 
Guardas de todas as cidades da região; a 
criação de um centro de formação e treina-
mento; a padronização de regulamentos e 
a realização de trabalhos nas divisas. Em 
12/09, representantes do GT e do CIOESTE 
foram ao Estado do Espírito Santo, na Secre-
taria de Segurança Pública, para conhecer o 
modelo de Cerco Integrado e Inteligente que 
pratica monitoramento veicular para fisca-
lização e combate a crimes nas estradas e 
vias públicas daquela região. 

 GT DE FINANÇAS: 
Com coordenação do secretário de 
Finanças de Osasco, Bruno Mancini, os 
temas discutido foram: cobrança da 
taxa de lixo; FUNDEB; SIAFIC; reforma 
tributária com remoção do ISS; ICMS 
ambiental; subsídio ao transporte coleti-
vo e dissídio dos servidores. 

GT DE EDUCAÇÃO: 
Sob coordenação do professor e 
secretário de Educação de Osasco, 
Cláudio Piteri, foi realizada campanha 
de vacinação contra a Covid-19, discu-
tiu-se regionalmente  a volta às aulas 
no “pós covid”, e também a importân-
cia da vacinação infantil.
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GT DE GÊNERO: 
Coordenado por Luciana Ribeiro 
(SEMUD Osasco) e Ângela Maluf 
(vice-prefeita de Cotia e secretária de 
Direitos Humanos), o grupo avançou 
na implantação do Programa Casa 
Abrigo Regional para acolhimento de 
mulheres em situação de violência 
doméstica; discutiu a criação de um 
equipamento público para a saúde da 
população LGBTQIA+ - o "Ambulatório 
Trans"; buscou resgatar  o Fórum Permanente de Políticas Públicas para Mulheres e LGBTQIA+. Realizou, 
no dia 8 de outubro, evento com parlamentares eleitos e importantes nomes da luta da mulher e da 
população LGBTQIA+ da região e do Estado, para debater a criação de um Conselho Regional LGBT, que 
vise a defesa deste recorte da sociedade em emprego, empreendedorismo, saúde, educação e demais 
políticas. O Grupo também estreou o programa TV CIOESTE Mulher (veja matéria na página 13).

GT DE IGUALDADE 
RACIAL: Iniciado em setembro de 
2022, volta-se a projetos de combate ao 
racismo e de promoção à igualdade racial. No 
mesmo mês de lançamento, o grupo estreou 
o Programa “TV CIOESTE –VOZES NEGRAS”, 
comandado por Amanda França, Secretária 
Executiva de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial de Osasco e Coordenadora do GT, 
em conjunto com a assistente social Letícia 
Martins, do Comitê de Igualdade Racial de 
Itapevi (veja matéria na página 12).

GT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Coordenado por José Carlos Vido, secretário de Assistência So-
cial de Osasco, o GT discutiu o aumento do número de vagas na 
Casa Abrigo e na Casa de Passagem; a contratação de estudo 
para levantar o diagnóstico da violência contra a mulher na re-
gião. O grupo também abriu diálogo e estudos para a instalação 
de uma Câmara Técnica de Assistência Social (CTAS) na região, 
que terá como função dar apoio aos municípios para a elabora-
ção e implementação de políticas públicas, incluindo a realiza-
ção de cursos de capacitação para os servidores do setor.
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GT DE MEIO AMBIENTE: 
Com moderação da gerente de planejamento 
Beatriz Fragata, da secretaria de Meio Ambiente 
de Osasco, foi discutida a implantação de uma 
usina móvel para tratamento de resíduos da 
construção civil (RCC) (ver matéria completa 
na página 8). Junto à empresa espanhola Fator, 
o CIOESTE realizou um estudo do impacto da 
vulnerabilidade climática para as cidades que compõem o bloco e conseguiu uma parceria com o 
Euroclima – programa de cooperação regional entre a União Europeia e os 18 países da América 
Latina - que entrará com recursos para ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.

COMPOD (CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS), do 
município de Osasco, tem como presidente o pastor Jonas 
de Melo Florêncio. Foram discutidas políticas de preven-
ção e combate às drogas; estratégias de acolhimento; 
protocolo de abordagem de dependentes; dificuldade em 
encaminhar usuários de drogas a instituições de trata-
mento, entre outros temas. 

CÂMARA TÉCNICA 
DE SAÚDE: especialistas representan-
tes das cidades apontaram a importância das ativi-
dades de saúde digital e telemedicina. Debateram 
sobre a criação de um software para atendimento 
de alto padrão, geração de indicadores, controle 
NPS, eficiência e efetividade, em que os próprios 
pacientes fazem a avaliação do atendimento. 
Encontram-se em estudo os credenciamentos de 
consultas médicas e exames complementares, as 
aberturas de procedimentos cirúrgicos, procedi-
mentos e atas de registros de preço para aquisição 
de medicamentos e produtos voltados à saúde. 

CÂMARA TEMÁTICA 
DE DEFESA CIVIL: conta com 
participação do secretário Chefe da Casa Militar e 
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, 
Coronel PM Henguel Ricardo, além de represen-
tantes da Defesa Civil das cidades que compõem 
o Consórcio. Abordou investimentos feitos pelo 
governo do Estado no setor; aprofundou-se no es-
tudo do impacto da vulnerabilidade climática para a 
região, que o CIOESTE desenvolveu em parceria com 
organismos internacionais; avaliou a possibilidade 
de captação de recursos do Euroclima, no valor de 
€ 1 mi (um milhão de euros), que devem ser voltados 
à adaptação da região às mudanças climáticas; 
avalia a criação de uma “sala de crise regional”.



Enfrentamento conjunto à 
fase ômicron da Covid reúne 
CIOESTE a outros consórcios

Na última semana de janeiro de 2022, 
o CIOESTE realizou reunião com os 
consórcios das regiões Sudoeste,  
ABC, Bacia do Juquery e Alto Tietê, 

para tratar do enfrentamento à então nova 
fase ômicron da pandemia de Covid 19. Dias 
depois, representando 40 cidades paulistas, 
as entidades foram recebidas pelo então 
vice-governador Rodrigo Garcia e por outras 
autoridades estaduais, entre elas o secre-
tário de Saúde, Dr. Jeancarlo Gorinchteyn. 
Foi solicidada ampliação da capacidade 
hospitalar para as cidades e solução para a 

dificuldade na obtenção de vagas, via central 
de regulação estadual (CROSS). “Queremos 
uma parceria com o Governo do Estado, para 
o custeio dessas despesas. Uma parceria em 
prol da vida e da ciência”, disse, na ocasião, o 
presidente do CIOESTE, Rogério Lins.

O alto poder de contaminação da variante 
havia acarretado falta de leitos, testes e 
profissionais de saúde.  O vice-governador 
comprometeu-se em firmar parcerias para a 
abertura de novos leitos, reafirmando que o 
Estado estava ao lado dos municípios. “Va-
mos fazer uma avaliação e enfrentar juntos 
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este momento”, disse Garcia, anunciando 
ainda  que algumas regiões, como o Alto Tie-
tê, haviam sido beneficiadas com leitos. Dis-
se também que o Governo do Estado estava 
disponibilizando, aos demais, financiamento 
para a abertura de novas vagas hospitalares, 
em caráter emergencial. O grupo também 
encaminhou ofício à União. 

CAMPANHA
No início de feve-
reiros o CIOESTE 
lançou em suas 
redes a campanha 
“Complete seu 
esquema vacinal e 
fique protegido”. À 
época, a dose de 
reforço do imuni-
zante (3ª dose), 
atendia à faixa 
etária dos 18 anos, os casos da doença haviam crescido, 
os hospitais tinham voltado a lotar e aumentava também 
o número de mortos. No entanto, as vacinas já se mostra-
vam eficientes – cerca de 80% dos internados eram não 
vacinados ou haviam recebido apenas a primeira dose.
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Recursos federais para o transporte 
foram assegurados pela atuação da 
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), 
para financiar a gratuidade de idosos 

e minimizar a crise do setor. Com a promul-
gação, em 14/07, da Emenda Constitucional 
123, municípios com sistema de transporte 
coletivo urbano regulamentado receberam 
recursos para custear, em 2022, a gratuida-
de a idosos. 

É estimado que a região Oeste Metropoli-
tana de São Paulo acesse aproximadamente 
R$ 33,1 milhões (veja ao lado), uma vez que 
todos os municípios estejam aptos a receber. 

"Essa é uma boa notícia para todos os 
municípios. A vitória alcançada com apoio 
da Frente Nacional dos Prefeitos, beneficia 
diretamente uma das parcelas mais caren-
tes da população nas regiões metropolita-
nas. Mas precisamos continuar firmes em 
busca de formas inovadoras de distribuição 

dos recursos do Governo Federal, para que 
alcancem exatamente os municípios, que 
são a ponta onde os programas sociais e 
projetos em benefício do nosso povo são 
efetivamente executados”, afirmou o pre-
feito de Osasco, Rogério Lins, presidente do 
CIOESTE e vice-presidente de Empreende-
dorismo da FNP.

Osasco .................................................................... R$ 11.258.400
Carapicuíba ...........................................................R$ 5.564.000
Barueri .....................................................................R$ 3.686.560
Cotia  .........................................................................R$ 3.406.880
Itapevi ......................................................................R$ 2.464.000
Santana de Parnaíba ..........................................R$ 2.112.800
São Roque ...............................................................R$ 1.810.560
Jandira ..................................................................... R$ 1.429.760
Vargem Grande Paulista ....................................R$ 866.240
Araçariguama .........................................................R$ 256.000
Pirapora do Bom Jesus  ......................................R$ 213.440
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Região Oeste Metropolitana de São Paulo 
receberá cerca de R$ 33,1 milhões para 
financiamento do setor de transporte 
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CIOESTE firma 
parceria com 
CRECI-SP, CIEE 
e CRC/SP 

Em reunião da Assembleia de Prefeitos 
do CIOESTE, foram firmados dois con-
vênios: a renovação da parceria com o 
CRECI-SP (corretores de imóveis, para a 

avaliação do patrimônio imobiliário das cidades 
que integram o Consórcio); e a assinatura de 
um contrato com o CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), por meio do qual estudantes 
passaram a fazer estágios no CIOESTE. Entre 
outros assuntos abordados na reunião, também 
foram aprovadas as contas de 2021. 

O presidente do CIOESTE, Prefeito de 
Osasco, Rogério Lins, assinou o convênio com 
o CRECI-SP, para a continuidade dos trabalhos. 
“A gente fica sempre muito feliz em poder 
discutir pautas e ações que vão beneficiar os 
moradores de toda a região”, disse o prefeito 
Rogério Lins. 

Desde 2016, quando o CRECI-SP deu início 
às parcerias com instituições públicas, já foram 
realizados centenas de Pareceres Técnicos de 
Avaliação Mercadológica (PTAM). Os docu-
mentos emitidos pelos corretores têm grande 
credibilidade, o que possibilita às prefeituras 
dar total transparência aos atos públicos que 
envolvam o mercado imobiliário. “É uma satis-
fação muito grande poder continuar com o tra-
balho que fazemos com muito êxito”, afirmou o 
presidente do Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis de São Paulo, José Augusto Via-
na Neto. Também participaram da reunião, o 
Secretário Executivo do CIOESTE, Jorge Lapas, 
o Superintendente Nacional de Atendimento 
do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, entre outras 
autoridades.

PARCERIA
O CIOESTE também assinou um termo de cooperação 
institucional com o Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo (CRC-SP). Presentes no even-
to, diretores das cidades que compõem o Consórcio e 
o presidente do CRC-SP, Sr. José Aparecido Maion. A 
parceria permite que o CRC realize atividades institucio-
nais junto ao bloco do Consórcio, como treinamentos e 
cursos, voltados aos profissionais da área contábil e da 
administração pública. É mais um passo que o CIOESTE 
dá visando a valorização dos servidores.
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Prefeitos discutem parceria com 
o Instituto Avon para acolher 
vítimas de violência doméstica

Os prefeitos das cidades que 
compõem o CIOESTE realizaram 
em 08/08, reunião para discutir 
assuntos de interesse regional. 

O encontro foi comandado pelo presiden-
te do Consórcio, o prefeito de Osasco, 
Rogério Lins. 

Na ocasião, os prefeitos aprovaram 
o orçamento ordinário da entidade para 
o exercício de 2023 e também da Casa 
Abrigo, que conta agora com a adesão 
de dois novos municípios: São Roque e 
Vargem Grande Paulista. Além disso, os 

gestores iniciaram  discussões sobre a 
possibilidade de o Consórcio firmar par-
ceria com o Instituto Avon, para acolher 
mulheres em situação de violência domés-
tica, por meio do “Programa Acolhe”.

O programa prevê, sem custos para 
as cidades, hospedagem e alimentação 
para mulher com até três dependentes de 
qualquer idade e sexo, sendo um serviço 
protetivo, de caráter sigiloso, para garantir 
a segurança das mulheres. Abrange víti-
mas de toda forma de violência, seja física, 
psicológica, patrimonial, sexual e moral.
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Após a criação, em 2018, 
da Casa Abrigo, a apro-
vação da criação da Casa 
de Passagem, conquis-

tada na Assembleia de Prefeitos 
em 22/10/2021, irá possibilitar a 
oferta de um local de acolhimento 
provisório de curta duração, para 
mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. Esta segunda 
opção de abrigo é mais um fruto 
do Grupo de Trabalho (GT) de Gê-
nero do CIOESTE, o qual remeteu 
demanda à Assembleia de Prefei-
tos que, sensível ao tema, aprovou 
a criação da Casa de Passagem. O 
novo local, igualmente à já exis-
tente Casa Abrigo, visa garantir a 
integridade física e emocional des-
sas mulheres, bem como apoiá-las 
no enfrentamento à violência, com 
promoção de direitos e fortaleci-
mento da cidadania, servindo como 
suporte para que elas possam 
romper o ciclo de violência em que 
estão inseridas. A Casa Abrigo con-
ta com espaço para 20 pessoas e 
o novo local de acolhimento terá a 
mesma capacidade, sua instalação 
na região está em andamento.

Municípios 
conquistam mais um 
abrigo para mulheres 
vítimas de violência 

CASA ABRIGO. Local para acolhimento específico 
de mulher vítima de violência doméstica e familiar, que so-
fre risco de morte, e tem situação de extrema vulnerabili-
dade. O objetivo é possibilitar que ela se reestruture, para 
romper com o ciclo de violência ao qual está submetida. 
A mulher pode permanecer abrigada por seis meses, com 
previsão de renovação para mais seis. O CIOESTE oferece 
a ela, gratuitamente, elementos fortalecedores de sua 
condição de cidadã e de seu equilíbrio emocional, como 
cursos profissionalizantes, atendimento psicológico e 
serviços de saúde. Quando têm filhos menores de 18 
anos, podem se abrigar com os mesmos. O endereço do 
local é mantido em extremo sigilo, para a proteção das 
assistidas e dos colaboradores que atuam no espaço. 

CASA DE PASSAGEM.  Por ter caracterís-
tica de curta permanência das mulheres atendidas, 
este padrão de acolhimento não pode ocupar o mesmo 
imóvel da Casa Abrigo, uma vez que a movimentação 
de pessoas dificulta o sigilo necessário. Esta categoria 
recebe mulheres vítimas de violência doméstica que, 
diferentemente das vítimas acolhidas na Casa Abrigo, 
têm alguma condição de refúgio longe do agressor, 
quer seja com parentes ou amigos em outras cidades, 
estado, ou em qualquer outro local seguro. A perma-
nência é de 15 dias, tempo estimado para que sejam 
feitos os contatos necessários e as providências da 
mudança. O auxílio imediato serve para romper o ciclo 
abusivo e violento que oprime a vítima. 

DIFERENÇAS ENTRE A CASA ABRIGO E A CASA DE PASSAGEM 
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ARAÇARIGUAMA

Nos últimos dois anos, Araçariguama vem 
aparecendo entre os municípios paulis-
tas com o maior crescimento quanto à 

instalação de novas indústrias. Com uma das 
melhores localizações no Estado de São Paulo, 
a cidade é um grande polo industrial, com mais 
de 500 empresas em funcionamento. Sendo 
que somente no ano de 2022, 122 novas indús-
trias se instalaram no município. 
Mas não é só a localização privilegiada que 
atrai empresas nacionais e multinacionais à 

cidade. Seu desempenho favorável se deve 
à boa gestão pública, à política de atração de 
novas indústrias implantadas nos últimos anos, 
aos incentivos fiscais oferecidos pelo governo 
municipal e à desburocratização no processo 
de abertura de novos empreendimentos. 
Conhecida por abrigar grandes e renomadas 
empresas, como o Ecoparada Madero, Mon-
dial, Gerdau, 3 Corações, CD Pernambucanas, 
Prologis Castelo 46, DHL, Wessel, Pilar Quí-
mica, Metalur, Sherwin-Williams, Junior Flex, 
e muitas outras de grande porte, que ajudam 
a movimentar a economia de toda a região, a 
cidade está em franco desenvolvimento eco-
nômico e social, gerando novas oportunidades 
de negócios, serviços e vagas de emprego para 
as mais diversas áreas, setores e níveis de 
escolaridade. Isso se comprova pelos dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (CAGED), o qual aponta que,  em 2022, 
Araçariguama, obteve um saldo positivo com 
215 vagas preenchidas no setor industrial.

ATRAÇÃO DE EMPRESAS FORTALECE 
SETOR INDUSTRIAL E RESULTA EM 
MAIS EMPREGO NA CIDADE  
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BARUERI

Barueri não pode parar e a Prefeitura 
é que dá o ritmo do crescimento 
da cidade. Só neste ano foram 
entregues importantes obras nas 

vias públicas,  Educação, Saúde, Habitação, 
Cultura, Esportes e Lazer. Um conjunto de 
melhorias que imprimem o “padrão Barueri 
de qualidade”, conforme sempre ressalta o 
vice-prefeito, Beto Piteri.

“Estamos trabalhando a todo vapor para 
garantir à população mais qualidade de vida 
e melhorias em todas as áreas do serviço 
público. Hoje temos por volta de 80 obras 
em andamento”, afirma Piteri, que também 
é secretário de Obras.

A conquista mais recente da cidade foi 
a inauguração do Complexo Cultural Pra-
ça das Artes, um conjunto arquitetônico 
assinado por Ruy Ohtake (1938-2021). Na 
Educação, os destaques foram a Emeief Ve-
readora Elisabet Titto e a Emef Júlio Gomes 
Camisão. Barueri também ganhou mais um 

conjunto habitacional, o Reginaldo Batista, 
no bairro Engenho Novo.

Na mobilidade urbana, a Prefeitura 
também entregou a alça de acesso da 
ponte Akira Hashimoto com a avenida Dr. 
Dib Sauaia Neto, a ligação da avenida Mario 
Sadanori Doi (antiga Café do Ponto) com 
Alphaville, além de inúmeras ruas e aveni-
das recapeadas.

OBRAS IMPRIMEM O RITMO 
DE CRESCIMENTO DA CIDADE
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Com aproximadamente 80 mil habitantes 
divididos em dois grandes distritos, Jorda-
nésia e Polvilho, Cajamar localiza-se a 29 

quilômetros da capital e é servida por duas das 
principais rodovias do país: Anhanguera (acesso 
ao Rodoanel) e Bandeirantes, além da Rodovia 
Edgar Máximo Zambotto. 
Essa facilidade de acesso é um dos atrativos de 
grandes empresas nacionais e internacionais ao 
município, com destaque para empreendimen-
tos do ramo logístico, que dão a  Cajamar a fama 
de “Faria Lima dos Galpões”. A cidade conta 
com empresas como a central de distribuição da 
Marabraz, Loggi, Sayerlack, Semp Toshiba, Cen-
tral de Distribuição do Assaí Atacadista/Sandas, 
Amazon Brasil, Mercado Livre, entre outras. 
Com crescimento em ritmo acelerado, apresen-
ta melhorias em todas as áreas, com destaque 
para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal, 

inaugurado em 28/07, a reforma geral e amplia-
ção do Ginásio de Polvilho, e a implantação da 
nova Avenida José Marques Ribeiro, via dupli-
cada que interligará a rodovia Anhanguera aos 
bairros Polvilho e Guaturinho.  
O Programa Ilumina Cajamar segue intenso, 
já em fase conclusiva, fazendo a substituição 
de 100% das lâmpadas do município por LED. 
Com cronograma igualmente intenso, o Asfalta 
Cajamar segue pavimentando e promovendo 
operação tapa-buraco por toda a cidade, muitas 
vezes levando asfalto para ruas até então de 
terra, como vias dos bairros Lago Azul, Jurupari, 
Olaria e Pununduva e as ruas Bernardinho Cam-
pos (Panorama) e Madalena Giolousk (Jordané-
sia), entre outras.

UMA CIDADE 
PRONTA PARA
O FUTURO 

CAJAMAR
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Um dos municípios com menor orçamento 
de todo do Estado, Carapicuíba é cres-
cente em suas conquistas de impacto e 
na elevação da qualidade de vida. Os re-

centes investimentos da Prefeitura e melhorias 
incluem infraestrutura, com remodelação viária e 
recapeamento de mais de 1200 ruas, iluminação 
de LED, revitalização das unidades de saúde e 
educação, além dos parques da cidade.

Na Educação, a gestão desenvolveu e implan-
tou os CEEAC (Centro de Educação, Esporte, Arte 
e Cultura). O primeiro CEEAC foi o do Tancredão, 
com revitalização do ginásio de esportes, campo 
de grama sintética, pré-escola, quadra coberta, 
playground e equipamentos de ginástica. O do 
Ariston conta com duas escolas, quadra coberta, 

teatro e campo de grama sintética. O CEEAC Pla-
nalto inclui uma escola para 1000 alunos, ginásio 
de esportes, teatro e piscina coberta e aquecida. 
Já o CEEAC BMX, na Cohab tem uma pista de 
BMX, campo de grama sintética, vestiários e 
arquibancada, além de piscina.

Para servir a todos, as piscinas atendem aos 
estudantes durante o dia e têm o período notur-
no reservado às atividades voltadas para adultos 
e idosos. O equipamento recebe, ainda, grupos 
de pessoas com deficiência do Centro Dia, em 
parceria com a Prefeitura.

Também voltado à qualidade de vida, o setor 
de esportes e lazer recebe investimentos para 
a implantação de campos de grama sintética, já 
tendo chegado a 12 campos entregues.

CARAPICUÍBA

EVOLUÇÃO
QUE A GENTE 
SENTE

C I O E S T E 29 D E Z E M B R O  2 0 2 2



O município de Cotia inovou nas ações 
de conscientização sobre Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). Em 2022, 
a Prefeitura lançou a Campanha ‘Ser 

autista é ser igual, de um jeito diferente’. A ini-
ciativa dissemina informações sobre o autismo, 
por meio de painéis, adesivos em veículos da 
frota municipal, outdoors e conteúdo nas redes 
sociais e mídias locais. A campanha também 
contemplou a produção de um documentário 
‘Mães e Pais que Lutam’ que pode ser assistido 
no Canal do Youtube da Prefeitura.

O objetivo da Campanha é despertar um 
novo olhar da população sobre o autismo e 
romper barreiras a respeito desta condição, 
além de combater o preconceito por meio da 
informação. 

Para construir a campanha, a Prefeitura re-
alizou diversos encontros com integrantes do 
Grupo ‘Mães e Pais que Lutam’, que comparti-
lharam suas histórias, vivências e conteúdo.

A condição do autista não imprime caracte-

COTIA

rística física e, portanto, familiares e autis-
tas sofrem com julgamentos e preconceitos 
de pessoas que desconhecem comporta-
mentos ligados ao TEA. A campanha quer 
criar empatia, 
respeito e mais 
compreensão em 
toda a sociedade. 

Assista ao docu-
mentário acessando 
o QR Code ao lado.

CIDADE GANHA
CAMPANHA INÉDITA
SOBRE AUTISMO
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As construções de mais duas Escolas 
do Futuro, dois novos Prontos Atendi-
mentos, novas unidades de saúde e a 
criação do Parque da Cohab fazem de 

Itapevi um grande canteiro de obras, com um 
trabalho em ritmo acelerado.

Em poucas semanas, a cidade irá inaugu-
rar o Pronto Atendimento (PA) de Amador 
Bueno e a nova unidade de saúde do Rainha. 
No Cardoso, as obras do novo PA começa-
ram em novembro. Mais duas novas Escolas 
do Futuro de Tempo Integral estão sendo 
construídas em Amador Bueno e Cohab. Já o 
bairro de Vitápolis ganhará uma creche para 
200 alunos, cujas obras começam em breve.

A construção do Parque da Cohab está 
em andamento e a regularização fundiária 
de todos os imóveis desta região já foi 
iniciada, com quase 5 mil regularizações. O 
segundo parque de Itapevi, vai ter cerca de 
35 mil m², tamanho aproximado de cinco 
campos de futebol. Contará com estacio-

OBRAS IMPRIMEM O 
RITMO DE CRESCIMENTO 
DA CIDADE

ITAPEVI

INVESTIMENTOS 
EM DIVERSAS ÁREAS 
TRANSFORMAM A CIDADE

namento para 120 carros, além de espaço 
para motocicletas e bicicletas. O local terá 
ainda o Ginásio CIEF reformado, quadra de 
basquete, de vôlei e de futsal, três quadras 
de streetball, pista de caminhada, playgrou-
nd, academia ao ar livre e ciclovia.

O combate às enchentes é outra preo-
cupação da Prefeitura, que realiza obras de 
canalização e drenagem no Córrego Vale do 
Sol. Itapevi também está investindo R$150 
milhões em obras de pavimentação e manu-
tenção de vias e estradas vicinais.

CIDADE GANHA
CAMPANHA INÉDITA
SOBRE AUTISMO
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Localizada a 40 quilômetros da Capital, 
Jandira é o menor território do grupo de 12 
municípios que compõem o CIOESTE. Com 

17,5 km, tem população estimada de 127.734 
habitantes, com projeção para chegar a 147.310 
em 2050, de acordo com a Fundação Seade. 

Conhecida como “Cidade Favo de Mel”, pela 

quantidade de abelhas na região, Jandira conta 
com um Portal Ecológico, símbolo de preser-
vação ambiental e uso sustentável do meio 
ambiente.

Com desenvolvimento econômico de desta-
que, seus parques industriais abrigam empresas 
brasileiras e multinacionais importantes para 
a economia estadual e nacional, nas áreas de 
logística, metalurgia, química e farmacêutica. 
Conta ainda com mais de 10 mil micro e peque-
nas empresas, conforme dados do “empresô-
metro”, do Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPR).

Seus polos industriais são estrategicamente 
posicionados em relação ao Rodoanel Mário 
Covas, com acesso sem pedágio, o que garante 
maior mobilidade e menor custo de transporte 
para as empresas ali instaladas, as quais tam-
bém alcançam com facilidade quase todas as 
regiões da Grande São Paulo. No acesso à cidade 
a partir de São Paulo, pela Rodovia Castello Bran-
co, também não incorre cobrança de pedágio. 

JANDIRA

UMA CIDADE 
FEITA POR GENTE
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Um dos destaques da gestão do prefei-
to Rogério Lins em Osasco é o NOSSO 
FUTURO, maior programa de transfe-

rência de renda já criado por um município 
brasileiro. Atualmente, na segunda etapa do 
programa, são atendidas 27.697 famílias 
em situação de vulnerabilidade social. A 
medida tem caráter transitório. Ou seja, ao 
longo do programa cerca de 40 mil famílias 
chegaram a ser atendidas, porém algumas 
já saíram dos critérios, por exemplo, por se 
emanciparem financeiramente.

A Prefeitura também trabalhou nos 
últimos anos para atrair novas empresas à 
cidade. Criou o Polo Tecnológico, na Vila Yara, 
que oferecerá cursos de qualificação profis-
sional aos interessados em atuar no setor de 
tecnologia. Tais esforços surtiram efeito e, se-
gundo dados do Caged, o município gerou em 
2021 cerca de 100 mil postos de trabalho. O 
levantamento mostra que Osasco foi a cidade 
que mais gerou empregos em 2021 no País.

OSASCO

O cuidado com a qualidade de ensino é 
outra prioridade. Hoje as escolas contam 
com lousas digitais, mesas interativas e 
multidisciplinares, um universo de aplicati-
vos pedagógicos, além de jogos educativos 
e livros digitais com tradução simultânea 
em Libras.

ASSISTÊNCIA, EMPREGO E 
QUALIDADE DE ENSINO 
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Município com 19 mil habitantes, Pira-
pora recebe anualmente 1 milhão de 
devotos que visitam o Santuário do 
Senhor Bom Jesus, além de turistas 

que procuram a cidade por sua cultura, arte, 
gastronomia e esportes de aventura.

Pirapora do Bom Jesus chegou a 2022 aos 
63 anos de emancipação político-administrativa, 
mas sua história começou muito antes, há 297 
anos, a partir do encontro da imagem do Senhor 
Bom Jesus, às margens do rio Tietê. Desde en-
tão, o município de 19 mil habitantes de acordo 
com estimativa do IBGE, despertou sua vocação 
para o turismo religioso, atraindo fiéis, devotos 
e romeiros de todos os cantos do estado de São 

Paulo e também do Brasil.
Conhecida como a "Cidade da Fé Viva", 

Pirapora tem no Santuário do Senhor Bom Jesus 
seu cartão-postal, onde milhões de católicos se 
reúnem todos os anos, para pagar promessas e 
celebrar o padroeiro do município.

Mas não é só pelo turismo religioso que Pira-
pora é conhecida. A cidade também se destaca 
pela cultura, arte sacra, gastronomia e esportes 
de aventura. Berço do samba de bumbo, que 
tem a Casa do Samba como seu palco principal, 
Pirapora se destaca pelo carnaval e por sua bela 
paisagem, como o Morro do Capuava, usada 
para voos de parapente e ponto de encontro de 
fãs de aeromodelismo.

CIDADE DA FÉ VIVA 
TEM VOCAÇÃO 
PARA O TURISMO

PIRAPORA DO BOM JESUS
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Nos últimos 9 anos, a Prefeitura de San-
tana de Parnaíba  vem implementando 
políticas públicas de sucesso, levando 
a cidade a ser considerada referência 

em áreas como educação, desenvolvimento 
socioeconômico e gestão fiscal. Com apro-
ximadamente 145 mil habitantes e projeção 
de ultrapassar os 190 mil até o ano de 2050, 
o município é referência em gestão pública. 
Em 2021, por exemplo, Santana de Parnaíba 
alcançou a primeira colocação no Prêmio Band 
Cidades Excelentes, na categoria Eficiência 
Fiscal e Transparência. De iniciativa do Grupo 
Bandeirantes de Comunicação, em parceria 
com o Instituto Aquila, o prêmio reconhece 
boas práticas de gestão pública para transfor-
mar a realidade dos municípios brasileiros. 

Ainda em 2021, a cidade esteve entre as 
primeiras colocações em Gestão Fiscal, no Ín-
dice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 2021 e em 
Sustentabilidade Fiscal, no ranking nacional 
do Centro de Liderança Pública 2021. 

Em 2022, não foi diferente. Na edição 
estadual do Prêmio Band Cidades Excelen-
tes, que foi ao ar recentemente, a cidade foi 
eleita como a melhor do estado em “Educa-
ção, Desenvolvimento Socioeconômico e 
Ordem Pública”, entre as cidade com mais 
de 100 mil habitantes. Além disso, o muni-
cípio de Santana de Parnaíba foi finalista 
na categoria Saúde e no ranking geral do 

SANTANA DE PARNAÍBA

REFERÊNCIA DE GESTÃO PARA
O ESTADO E PARA O BRASIL
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Localizada a menos de 60 km da capital 
paulista, São Roque hoje explora ver-
dadeiramente seu potencial turístico, 
enquanto leva cada vez mais desenvolvi-

mento, lazer e infraestrutura para sua popula-
ção, atualmente próxima dos 100 mil habitan-
tes (92.060 - IBGE 2020) .

Contando com atrações que valorizam sua 
vocação para o Turismo Histórico, entre elas,  
o Sitio Santo Antônio, a Estação Ferroviária, 

e a Brasital, além de sua vasta vegetação 
natural, destaque para a Mata da Câmara; a 
cidade também é referência para o Turismo 
Cultural, com a realização de diversos even-
tos artísticos gratuitos, como os Festivais de 
Inverno e Jazz e a apresentação da Orques-
tra Bachiana.

Além disso, sua localização privilegiada, 
com acesso entre as Rodovias Raposo Tava-
res e Castello Branco, torna a cidade um pon-
to estratégico no campo econômico, atraindo 
companhias renomadas, a exemplo do Grupo 
JHSF (Aeroporto e o Outlet Catarina), Equipa 
Group, Fullwood e XP investimentos.

Para acompanhar esse desenvolvimento 
e oferecer o melhor ao turista e à população, 
a cidade tem realizado uma série de investi-
mentos em diversas áreas, como Segurança 
(reforçando a atuação da GCM), Saúde (com 
novas UBS e uma nova UTI pública) e Infra-
estrutura, com o maior programa de asfalta-
mento da história do município.

SÃO ROQUE

UMA CIDADE BOA 
PARA SE VIVER E INVESTIR
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As portas de um futuro de desenvol-
vimento econômico e social estão 
escancaradas à Vargem Grande 
Paulista. O município que não para 

de colher frutos por investir em inovação, 
equilibrando desenvolvimento social e 
econômico, agora apresenta seu mais novo 
projeto: a Expansão do Centro, um divisor de 
águas nos 41 anos de emancipação política 
da cidade.

Depois de inovar com o Tarifa Zero, ônibus 

VARGEM GRANDE PAULISTA

O PORTAL DOS
INVESTIMENTOS NA REGIÃO

de graça para todos, avançar na qualidade da Educa-
ção e Saúde Pública, além dos robustos investimentos 
destinados à infraestrutura urbana, chegou a vez da 
expansão do Centro da cidade.

Uma área de 750 mil metros quadrados (antigo Ha-
ras Jaú), que fica no Km 46 da Rodovia Bunjiro Nakao, 
esquina com a Rodovia Raposo Tavares, dará espaço 
a um bairro planejado, com áreas residenciais, comer-
ciais, industriais e de serviços.

“Criamos uma lei de zoneamento moderna, que vai 
transformar esse local no grande destino dos investi-
mentos na região. É o início de um sonho que consolida 
Vargem Grande Paulista na rota dos municípios moder-
nos e promissores do Estado de São Paulo”, declarou o 
prefeito Josué Ramos.

A construção do novo Paço Municipal é a primeira 
fase da Expansão do Centro. O prédio terá mais de 3 
mil metros quadrados de área construída, dividido em 
três andares. Sustentável, o prédio terá utilização de 
energia solar e reunirá todas as Secretarias,  reduzindo 
o custo de aluguéis e facilitando o acesso da popula-
ção aos serviços municipais.

UMA CIDADE BOA 
PARA SE VIVER E INVESTIR
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AGORA VOCÊ PODE 
ACOMPANHAR O CIOESTE 
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