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INTRODUÇÃO

Objetivo:

O objetivo geral do trabalho consiste em identificar e avaliar como as
cidades que compõem o Grande ABC (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do
Sul) estão (ou não) comprometidas com as metas de sustentabilidade
estabelecidas pela ONU.

Quanto ao objetivo específico, pretende-se verificar como a ODS
“Emprego Decente e Crescimento Econômico” vem sendo trabalhada por todas
as cidades que fazem parte do Grande ABC.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela ONU devem
ser atingidos até 2030. Essas metas são um plano mundial elaborado para
extinguir a pobreza extrema e a fome, conceder educação de qualidade ao
longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e
inclusivas.

O Emprego Decente e o Crescimento Econômico estão completamente
interligados. Quando se oferece um emprego decente, com remuneração,
condições de equidade, segurança e liberdade, onde possibilita ter uma vida
digna; quando há oportunidades de trabalho digno as pessoas mais
desamparadas terão a chance ter um emprego, que é indispensável para
estabilidade e sustentabilidade dos países e também para o crescimento
econômico.

Levar uma vida sustentável tem um custo maior. Quando o trabalhador
tem um emprego remunerado, que possibilita ter uma vida digna, ele também
pode destinar o seu salário à compra de produtos sustentáveis.



A integração de sistemas é uma maneira de centralizar todas as informações
de determinado setor em uma única plataforma, assim todos que necessitem desses
dados terão acesso de maneira rápida e eficaz. Um exemplo para explicar a
necessidade da integração de sistemas é: uma pessoa que se casa em São Bernardo
do Campo consegue também se casar, com outra pessoa ao mesmo tempo, em Santo
André, pois os cartórios dessas cidades não têm o mesmo sistema, ou seja, não
possuem as mesmas informações sobre determinada pessoa; vale ressaltar que
segundo o Artigo 235, do Código Penal, não é permitido que uma mesma pessoa
tenha mais de um casamento ao mesmo tempo.

Diadema
Habitantes: 426.757
Área: 30,732 Km²
Renda Per Capita: R$ 30.332,87

Mauá
Habitantes: 468.148
Área: 62,29 Km²
Renda Per Capita: R$ 32.655,23

Ribeirão Pires
Habitantes: 125.238
Área: 99,175 Km²
Renda Per Capita: R$24.947,07

Rio Grande da Serra
Habitantes: 41.602
Área: 36,671 Km²
Renda Per Capita: R$ 8.536,14

Santo André
Habitantes: 721.368
Área: 175,782 Km²
Renda Per Capita: R$ 36.249,85

São Bernardo do Campo
Habitantes: 833.240
Área: 409,88 Km²
Renda Per Capita: R$ 51.239,64

São Caetano do Sul
Habitantes: 161.127
Área: 15,331 Km²
Renda Per Capita: R$ 82.119,69

Com esses dados é possível observar que em grande parte das cidades
o maior problema não é falta de dinheiro, seria necessário investigar o real
motivo de não existir melhoria nos empregos.

DESENVOLVIMENTO

Diadema
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de Diadema.

De acordo com o IBGE, Diadema tem um PIB de 0,28% em 2011 sendo
o 13° maior do estado e 47° do país. Por não possuir habitantes na zona rural,
a economia de Diadema possui pouca relevância no setor primário. No setor
secundário, Diadema é um dos grandes e importantes centros industriais de
São Paulo. É um grande polo industrial de autopeças e cosméticos, além da
grande expansão das indústrias de borracha, de material de transporte,
metalúrgica e química.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_prim%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio


Encontra-se na 79ª posição dos cem melhores municípios brasileiros
para se construir uma carreira profissional.

Diadema ocupa a 437° posição de 770 da ODS, com 53,1 pontos. Onde
no trabalho decente e crescimento econômico ainda há desafios como no PIB
per capita, e grandes desafios a serem tomados a respeito do desemprego e
desemprego de jovens.

Algumas coisas feitas pela prefeitura para o desenvolvimento
sustentável:

● Geração de 1.247 novos postos de trabalho no primeiro bimestre
deste ano;

● Secretaria estimula o crescimento da cidade atraindo novas
empresas e gerando emprego e renda;

● Parceria entre Diadema e Metodista que ganharam Prêmio ODS
da ONU: A parceria com a Metodista teve como principais
objetivos promover o desenvolvimento socioambiental e
econômico, e envolver os alunos da Universidade Metodista para
o desenvolvimento de metodologias e práticas que contribuam
para o desenvolvimento econômico e social do Município de
Diadema.

● Criação de 2.562 novos empregos formais no 1º semestre de
2021;

● Prefeitura entrega o projeto de lei do “Recicla Diadema”;
● Prefeitura e Governo lançam programa Bolsa Trabalho que

atenderá cidadãos desempregados com bolsa-auxílio com
duração de cinco meses de R$535, além de curso de
qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho
em órgãos públicos por quatro horas diárias, cinco dias por
semana.

● Diadema criou 6.572 novos empregos em um ano.

Mauá
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de Mauá.

Mauá tem grande potencial de consumo, localização estratégica, parque
industrial com importantes fornecedores de matérias primas e áreas
disponíveis para instalação de novas empresas. Atualmente, Mauá é a única
cidade do ABC paulista a ter áreas disponíveis para implantação de novas
indústrias. Sua localização estratégica chama a atenção de empresários pela
proximidade com o Aeroporto de Guarulhos e Porto de Santos, além de
importantes rotas de escoamento da produção industrial.



O intenso comércio local, o setor de serviços e a presença de
importantes empresas, fazem do município uma interessante opção para
investimento, no entanto, Mauá enfrenta sérios problemas sociais, causados,
principalmente, pela ocupação desordenada, falta de planejamento urbano e
ausência de investimentos em infraestrutura.

As políticas públicas desenvolvidas pela administração municipal têm
incentivado a educação e formação da mão de obra, parcerias com empresas e
sociedade civil e buscado a instalação de novos empreendimentos. Uma das
iniciativas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável na cidade
é a Lei de Incentivos Seletivos, que beneficia as empresas que se instalarem
no município ou que, já instaladas, busquem ampliar seus empreendimentos.
Os incentivos consistem de percentuais de isenção sobre o ISS, IPTU, ITBI e
taxas municipais e podem chegar a até 50% do valor devido.

Mauá possui um sistema de integração por meio de transporte, a
prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, segue com a
implantação do Cartão SIM. O novo cartão, válido em todas as linhas do
transporte coletivo municipal, substitui o antigo, o DaHora, de forma mais
prática e segura.

O Cartão SIM chegou apresentando uma série de vantagens para os
usuários. Além de ser mais prático, permitindo a recarga inclusive dentro dos
ônibus, ele é mais seguro. Ao adquiri-lo, o passageiro faz um cadastro, e o
número do cartão fica vinculado ao seu nome. No caso de perda é possível
cancelar o antigo e repassar os créditos para o novo.

O uso do Cartão SIM garante também maior rapidez no acesso ao
Terminal Central, já que ele é aceito em todas as catracas. Além disso, o novo
cartão também será utilizado na integração com os trens da CPTM.

Ribeirão Pires
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de Ribeirão Pires.

Não foi encontrado nenhum dado sobre trabalho decente e crescimento
econômico na cidade. Porém a cidade possui um sistema de integração de
sistemas.

A Prefeitura de Ribeirão Pires participou de reunião entre a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo e
representantes de outras prefeituras do Estado, para apresentar o Módulo
Estadual de Licenciamento do Via Rápida Empresa.

O programa Via Rápida Empresa oferece serviços de pesquisa de
viabilidade, registro empresarial, inscrições tributárias e licenciamento de
atividades. Inicialmente, disponibilizará serviços estaduais.



Este sistema facilitará a vida de empreendedores interessados em abrir
empresa na cidade, atrair investidores para a cidade e garantir apoio para que
tenham condições de gerar mais empregos e renda no município.

Rio Grande da Serra
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de Rio Grande da Serra.

Localizado na região metropolitana, o Rio Grande da Serra pertence à
Zona Sudeste de São Paulo. Conta com o Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado da Região Metropolitana de SP (PDUI).

Por ser um município com território de 100% em área de mananciais, a
legislação não permite que a cidade tenha indústrias poluentes.

Principais movimentos da economia: indústria de autopeças; indústria de
produtos alimentícios; transportadora de produtos; além de pequenas
indústrias, empresas, comércio local e turismo.

No Rio Grande da Serra até o momento não há nenhuma ação feita pela
Prefeitura aos 10 princípios da ONU, chamado de pacto global, que é uma
iniciativa para empresas adotarem políticas de responsabilidade social
corporativa e sustentabilidade.

Santo André
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de Santo André.

O trabalho decente e o crescimento econômico de Santo André tem o
objetivo de investir na modernização administrativa. Em 21 de outubro de 2021,
a prefeitura da cidade anunciou ter assinado oficialmente por meio da
Secretaria de Gestão Financeira, um contrato de financiamento com a Caixa
Econômica Federal para operação de crédito oriundo do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). O investimento referente ao Programa
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa foi de 25 milhões.

Não foi encontrado nenhum dado quanto à integração de sistema, na
cidade de Santo André.

São Bernardo do Campo
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de São Bernardo do
Campo.

O trabalho decente e crescimento econômico em São Bernardo do
Campo tem o objetivo de Impactar 2.500 estudantes do ensino fundamental de
45 escolas da rede municipal de São Bernardo do Campo - o equivalente a
60% da rede pública desse município - sobre o uso consciente de energia
elétrica.



Incentivar 1.000 crianças e adolescentes a ampliarem seus horizontes
em direção ao empreendedorismo digital é o objetivo do Oficinas Gratuitas de
Desenvolvimento de Games e Criação de Aplicativos, da VIP Appers, o projeto
é produzido pela BASF na região. São 30 oficinas de software básico nos
laboratórios de informática das escolas parceiras e capacitação técnica de 20
alunos para o desenvolvimento de softwares e criação de aplicativos.

São Bernardo do Campo possui um sistema de integração de ônibus. Os
passageiros que possuem o Cartão Legal (nome do bilhete utilizado na cidade),
nas modalidades vale-transporte, cidadão e escolar, têm até 90 minutos, em
dias úteis, para fazer a integração entre as linhas municipais pelo preço de uma
passagem. O detalhe é que os usuários devem sempre utilizar os ônibus em
um único sentido: ida  ou volta.

Caso haja inversão de sentido, uma nova passagem será debitada. Nos
finais de semana, os usuários ganham mais tempo, podendo fazer a integração
em até 120 minutos. No site do Cartão Legal os passageiros podem verificar se
o itinerário escolhido possui integração ou não.

São Caetano do Sul
Trabalho decente e crescimento econômico na cidade de São Caetano do Sul.

O trabalho decente e o crescimento econômico em São Caetano do Sul
envolve: assistência social, cultura, desenvolvimento econômico e fundo social.
São investidos R$5.500.000.00, por ano, beneficiando cerca de 7.000 pessoas.
Veja alguns exemplos:

● Patrulheiros Mirins - O projeto tem como meta o desenvolvimento
pessoal e social de adolescentes de 12 a 18 anos que estejam
frequentando a escola. O programa permite o fortalecimento de vínculos,
construção de grupo e identidade pessoal.

● CERT - Através do programa PAT, realiza as atividades de confecção de
Carteira de Trabalho, análise e concessão de seguro desemprego e a
disponibilização de vagas de emprego para o público em geral,
contemplando o atendimento ao munícipe e aos não munícipes.

● CEMEQ - Focado ao munícipe que busca reinserção no mercado de
trabalho ou em busca do primeiro emprego. Para auxiliar neste
processo, conta-se com um Portal do Emprego e análise de vagas junto
ao RH de empresas.

São Caetano do Sul possui o sistema de integração entre ônibus. Esse
sistema até existe mas é mais complicado e não vale para todas as linhas. Das
oito linhas, três não possuem essa união, por fazerem trajetos menores, que
não atingem os dois pontos de integração. A prefeitura informou que as cinco



linhas restantes contemplam os usuários que necessitam da integração, não
sendo necessária a expansão do sistema.

A integração na cidade também é temporal. Cerca de 20% dos 8.000
passageiros mensais de São Caetano que utilizam a integração têm até 60
minutos para utilizar mais de um ônibus, pagando apenas uma tarifa. Os
beneficiados são aqueles que possuem os cartões SITS comum e vale
transporte escolar.

CONCLUSÃO

Foi possível observar que as cidades em sua maioria não possuem bons
empregos decentes, muito menos crescimento econômico considerável. Com
relação a integração de sistemas na maioria das cidades, em uma visão de
integração apenas municipal, existe integração de sistemas dos ônibus.

Para melhor organização de outras áreas empregatícias, propusemos
uma integração de sistemas nos cartórios de toda a região do Grande ABC.

1. O Consórcio de cidades do Grande ABC deve fazer a escolha de uma
empresa de tecnologia, apresentando um “projeto” de aplicativo que
tenha áreas como o cartório, onde possa ser adicionado todos atestados
de óbito, certidões de nascimento e casamento. Para qualquer área
deve ser usado o mesmo aplicativo, para maior praticidade, organização
e informações de um mesmo cidadão.

2. Deve ser feita uma licitação com a empresa de tecnologia (todas as
cidades devem usar a mesma empresa, assim conseguem ter a mesma
plataforma e ter as informações de todo ABC).

3. O Software criado deve ser feito com a tecnologia de blockchain, um
sistema de segurança que facilita registros de transações e o
rastreamento de ativos em uma rede. Essa tecnologia é extremamente
segura e eficaz, ela irá permitir que todas as informações sejam
acessadas rapidamente, porém apenas por pessoas autorizadas, assim
nenhum dado será vazado, modificado, falsificado ou perdido.

4. Assim que o Software estiver pronto ele deve ser implantado em todos
os cartórios de todas as cidades.
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