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O Instituto Ribeirão 2030, criado em abril de
2018, é uma entidade da sociedade organizada
voluntária e tem como missão pensar, agir e
transformar Ribeirão Preto em uma cidade
melhor.
Para isso, tem promovido o debate sobre temas
pertinentes ao cotidiano do município, entre
eles, com destaque: Educação e Transparência.
O nome do Instituto explica sua missão de atuar
no presente analisando a realidade e propondo
ideias e propostas para que Ribeirão Preto entre
em 2030 com os melhores indicadores
econômicos, sociais e de qualidade de vida que
uma cidade bem desenvolvida possa atingir.
Vincular suas propostas à Agenda 2030
criada pela ONU e seguir as demandas dos 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável foi uma maneira de organizar o
trajeto. A partir dos ODS, o Ribeirão 2030
planeja a elaboração de um projeto de cidade
que apontará caminhos e alternativas para a
transformação da cidade tão desejada.
Para começar era preciso en tender a realidade
local. Quando a ONU lançou a Agenda, em
2015, o fez refletindo os problemas do planeta.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), do Governo Federal, propôs, no final do
ano passado, um conjunto de metas a partir da
realidade do Brasil, e os estados deveriam
apresentar medidas considerando suas práticas
sociais, mas nem todos avançaram com essa
Agenda.
No caso dos municípios, poucos estão atuando
especificamente vinculados aos ODS. Ribeirão
Preto inova com a criação do Instituto e
apresenta, nessa publicação, um diagnóstico
sobre cada um dos objetivos.
A ideia é estabelecer metas específicas para o
município, propostas de ações e estratégias de
acompanhamento a fim de que todos os
ribeirão-pretanos possam viver em uma cidade
melhor.





   
     
                     ão Preto

Foto: Acervo do Ribeirão 2030, 2019.

E esse número pode ser maior

A família de Luciene Aparecida Procópio, 35
anos, vai aumentar. Grávida de cinco meses, ela e
o marido aguardam o sétimo filho. A renda da
casa vem apenas dos bicos com coletas de
recicláveis e construção civil. São em média R$
600 mensais para dividir entre os atuais oito
integrantes. Cada um tem cerca de R$ 2,50 para
passar o dia. “Não dá para fazer quase nada, mas
tem muita gente em situação pior”, afirma.
Apesar de ter um PIB (Produto Interno
Bruto) de quase R$ 30 bilhões, o 23º maior do
País, a extrema pobreza ainda é realidade em
Ribeirão Preto. Dados oficiais de novembro de
2018 do CadÚnico, cadastro para benefícios
sociais do Governo Federal, apontam que 7,4
mil famílias da cidade possuem renda per
capita própria (sem considerar ajudas externas,
como o Bolsa Família) inferior a R$ 89 ao mês –

ou seja: menos de R$ 3 ao dia.
O primeiro Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU (Organização das
Nações Unidas) propõe “acabar com a pobreza
em todas as suas formas, em todos os lugares”.
Entre as metas relacionadas ao objetivo está
erradicar a extrema pobreza até 2030.
A ONU considera extremamente pobres os
que vivem com menos de US$ 1,90 ao dia, parâmetro utilizado pelo Banco Mundial. Equivalem,
no câmbio de agosto de 2019, a R$ 7,60 diários.
O Brasil não possui um indicador oficial da
extrema pobreza. O Ministério do Desenvolvimento Social, atual Ministério da Cidadania, considera
para fins do programa Bolsa Família extremamente pobres os que vivem com menos de R$ 3 ao dia
e pobres os que têm entre R$ 3 e R$ 5,90 diários.
Ao todo, 21,6 mil ribeirão-pretanos têm
menos de R$ 3 para passar o dia, considerando
apenas renda familiar. Desse montante, 4,8 mil
são crianças de até 6 anos.
Considerando todas as famílias cadastradas
no CadÚnico, Ribeirão Preto têm ao menos 35,5
mil pessoas que, com a renda familiar, vivem
com menos de R$ 5,90 ao dia – em situação de
pobreza ou extrema pobreza. Eles representam
um em cada 20 moradores da cidade. Equivalem
a toda população de Cravinhos.
Os números, embora alarmantes, são
subnotificados: a estimativa do Governo
Federal é de que ao menos outras 8 mil famílias pobres ou extremamente pobres estão
longe dos olhos do poder público e não
estão cadastradas no CadÚnico.

  
As pesquisas anuais de monitoramento de
renda realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) não detalham dados locais.
Para municípios, as informações mais precisas de renda são obtidas no Censo, que é realizado apenas a cada dez anos.
Por isso, o Instituto Ribeirão 2030 optou por
utilizar o cadastro CadÚnico como referência,
que é alimentado mensalmente com dados
municipais e tem como carro chefe a concessão
do Bolsa Família.
O próprio Governo Federal alertou o município no ano passado, porém, que a cobertura do
Bolsa Família em Ribeirão “é de 59,91% em
relação à estimativa de famílias pobres” e que “o
município está abaixo da meta de atendimento
do programa”.
Segundo o Ministério da Cidadania, todas as
famílias que recebem o Bolsa Família saem da
situação de extrema pobreza, já que recebem o
Benefício de Superação da Extrema Pobreza
(BSP), específico para superarem a renda per
capita mensal inferior a R$ 3 ao dia.

Em Ribeirão, o BSP beneficia 3,1 mil famílias.
O montante, porém, equivale a 42% do total de
7,4 mil famílias cadastradas no CadÚnico com
renda de extrema pobreza.
A diferença ocorre, principalmente, pela
desatualização do cadastro (cerca de 5,5 mil
famílias não atualizam sua situação junto ao
poder público há mais de dois anos) e pelos
benefícios suspensos para quem não cumpriu as
exigências (como a frequência escolar mínima
de 85% das crianças).
Cabe à prefeitura manter o cadastro atualizado, buscar famílias que possam ser beneficiadas e ajudar àquelas com benefício suspenso a
cumprirem as exigências.
O Governo Federal, porém, alerta que isso
não é feito em Ribeirão da forma adequada. “O
foco da gestão municipal deve ser na realização
de ações de Busca Ativa para localizar famílias
que estão no perfil do programa e ainda não
foram cadastradas. A gestão também deve
atentar para a manutenção da atualização
cadastral dos beneficiários, para evitar que as
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famílias que ainda precisam do benefício
tenham o pagamento interrompido”, consta em
relatório produzido pelo extinto Ministério do
Desenvolvimento Social em 22 de dezembro
de 2018.
Sem a busca ativa eficaz, a pobreza fica
oculta aos olhos do poder público – e, com isso,
avança. O papel da Prefeitura fica evidente no
histórico do Bolsa Família em Ribeirão. De 2011 a
2013 o número de beneficiários ficou estável,
com aproximadamente 11,6 mil famílias. A partir

de 2014 ele começou a cair ano a ano e em 2017
atingiu o menor número da década, com 7,9 mil
famílias.
A queda ocorreu mesmo com a crise econômica que assolou o País e, segundo dados do
IBGE, resultou no aumento da vulnerabilidade –
em 2017 eram 15,3 milhões de brasileiros abaixo
da linha da pobreza, tendo como referência os
parâmetros do Banco Mundial, o equivalente a
um quarto da população. Em 2016 eram 13,5
milhões, 1,8 milhão a menos.

Fonte: Ministério da Cidadania.

Já em 2018, mesmo com a tímida retomada
econômica, o número de famílias subiu para 8,9 mil,
praticamente mil a mais do que no ano anterior.
Segundo o secretário de Assistência Social,
Guido Desinde Filho, o aumento se explica,
principalmente, pela contratação de uma terceirizada para auxiliar a enxuta equipe de servidores municipais na busca ativa pelas famílias,
diminuindo a subnotificação – que ainda existe.
Em nota, a Secretaria de Assistência Social
informou que em dois anos a cobertura do bolsa
família passou de 36% para 59,9%. “Trabalhamos
muito para elevar a cobertura. No inicio de 2017
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estávamos com 2 funcionários para realizar
cadastro. Hoje temos 11 entrevistadores.
Descentralizamos o atendimento para cadastramento ou atualização cadastral nos Cras(s)
Centros de Referencia de Assistência Social.
Assim ficamos mais próximos da população”.
Guido diz ser necessário aprimorar, também,
a integração de informações entre as secretarias
de Assistência Social, Saúde e Educação, para
evitar suspensões do Bolsa Família em razão do
não cumprimento das condicionantes.
“Algumas famílias não levam os filhos até as
unidades de saúde para vacinar na época corre-

ta, e têm o benefício suspenso por conta disso,
por exemplo. Assim, nem toda família que poderia está recebendo o Bolsa Família. Estamos analisando a logística para verificar como proceder
ativamente nesses casos”, afirma Guido.
No ano passado, apenas 65,9 % das famílias
beneficiárias do Bolsa Família eram acompanhadas pela saúde municipal de Ribeirão. Em média,
cada família cadastrada no Bolsa Família recebeu
R$ 166 ao mês do Governo Federal no município
Em 2013, o município assinou o termo de

adesão do “Programa de Combate a Extrema
Pobreza” do estado de São Paulo. A Prefeitura
não informou quais medidas foram tomadas e os
resultados desse convênio.
Segundo o Atlas do Desenvolvimento
Humano do Brasil, que compila dados dos Censos
do IBGE, 18,64% da população de Ribeirão Preto
era considerada extremamente pobre em 1991. A
taxa caiu para 12,48% em 2000 e para 6,62% em
2010. O indicador considera o número de pessoas
que, à época, viviam com menos de R$ 70 por mês.

 
Entre os 21,6 mil ribeirão-pretanos com
renda per capita de extrema pobreza (excluindo
os benefícios sociais), 59% são mulheres, 53%
são menores de idade (entre zero e 17 anos) e
56% são negros ou pardos, segundo o CadÚnico.
Metade dos adultos com menos de R$ 3
ao dia em Ribeirão não trabalhou nos últimos
12 meses e apenas 189 tiveram emprego
formal. Quem teve uma ocupação ficou na
informalidade, precisando se dedicar, principalmente, a bicos.
Para Alberto Borges Matias, professor titular
da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) da Universidade de São
Paulo (USP) e integrante do Instituto Ribeirão

2030, projetos de geração de renda são essenciais para a superação da pobreza.
“A miséria é um problema estrutural. A
pessoa está na miséria e não tem perspectivas de
se inserir em uma economia mais desenvolvida.
Então, a saída está centrada em um projeto que
pode gerar uma renda inicialmente para essas
famílias, mas com o compromisso de montar
algo sustentável para o futuro”, explica.
Apenas 1,3% dos maiores de idade extremamente pobres iniciaram o Ensino Superior. Em
contrapartida, pouco mais da metade deles não
possui, sequer, o Ensino Fundamental completo.
São, 5,2 mil adultos ganhando menos de R$ 3 ao
dia sem o diploma escolar básico.

Panorama da extrema pobreza

Nível de instrução

Faixa etária

(maiores de 18 anos)

Fonte: Levantamento do Instituto Ribeirão 2030 junto ao portal Cecad (Consulta, Seleção e Extração de Informações
do CadÚnico), dados relativos a novembro de 2018.
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Um dos sinais mais visíveis da pobreza é o
avanço das ocupações irregulares no município.
Sem moradia própria e com dificuldades
para pagar aluguel, cerca de 44 mil pessoas
vivem em habitações precárias em Ribeirão
Preto, distribuídas em 96 núcleos irregulares.
Há quatro anos, a Prefeitura estimava 34,3 mil
pessoas vivendo em 55 assentamentos clandestinos.
São casas e barracos, muitas vezes, improvi-

sadas com estrutura de madeira, sem acesso à
rede de esgoto e aos serviços públicos de água e
energia elétrica – precisando, assim, de “gatos”.
Avança, também, o número de pessoas em
situação de rua. Diagnóstico contratado pela
Prefeitura no ano passado apontou 3.405 moradores vivendo ao relento, a maioria dependente
químico. Entre eles, 105 são menores de idade.
Em 2013, eram 414 moradores cadastrados – um
aumento de 722%.
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Foto: Visão aérea da Comunidade Vida Nova onde mora Juliana. Acervo Ribeirão 2030, 2019.



     
   
   
       
  
     
Uma panela de arroz, meia dúzia de pães e
um galão de água. Isso é tudo que Mirian dos
Reis, 41 anos, tinha na geladeira de sua casa para
o almoço de seus cinco filhos no último dia de
janeiro de 2019. Moradora de uma favela na
zona Sul de Ribeirão Preto, sua renda como catadora de recicláveis é de aproximadamente R$
300 ao mês.
Segundo levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de estatísticas e Estudos
Socioeconômicos), uma cesta básica com todos
os itens considerados essenciais para a alimentação custava em média R$ 470 em dezembro de
2018 em São Paulo. Mirian não tem, assim, o
suficiente sequer para uma alimentação mínima.
Sua casa é feita com estrutura de madeira
em uma área irregular e não possui dispensa
para guardar os alimentos – que são, em sua

maioria, doados por instituições voluntárias.
Sem ajuda, ela e os filhos passariam fome.
O segundo Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propõe, entre outras metas,
acabar até 2030 com a fome e “garantir o acesso
de todas as pessoas, em particular os pobres e
pessoas em situações vulneráveis, incluindo
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes durante todo o ano”.
Mesmo com os avanços das últimas décadas, a fome e alimentação precária ainda são
realidades em Ribeirão Preto.
Realidades, porém, que estão longe dos
olhos – e braços – do poder público.
No Sisvan (Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional), banco de dados gerenciado pelo
Governo Federal com informações enviadas pelos
municípios, consta que em 2018 a Secretaria

Percentual de crianças, em cada faixa etária, com hábitos
alimentares acompanhados pela Saúde em 2018

Fonte: Sisvam, 2019.
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Municipal de Saúde de Ribeirão Preto acompanhou o consumo alimentar de apenas 17% das
crianças com menos de 2 anos e de 5,9% das
com entre 2 e 4 anos.
O percentual de acompanhamento foi
menor do que em 2017 quando, respectivamente, as taxas foram de 19,7% e 7,3%.
Entre as crianças de 2 a 9 anos, apenas 3 em

cada 100 tiveram acompanhamento nutricional
pela Prefeitura no ano passado.
Questionada pelo Instituto Ribeirão 2030
por meio da assessoria de imprensa, o governo
municipal se negou a comentar os dados e não
respondeu a outros 21 questionamentos – desde
informações técnicas até sobre a existência de
desnutrição no município.

Mesmo subnotificados, os dados acendem o sinal de alerta
A prefeitura cadastra no Sisvam os hábitos
da população, com base nos alimentos consumidos no dia anterior à entrevista realizada por
profissionais da saúde.
Informações do Sisvam apontam que 28%
dos bebês de 6 meses a 2 anos acompanhados
podem não ter tido diversidade alimentar em
2018, alcançada com o consumo de 6 grupos de
alimentos diferentes.
Isso significa que, no ano passado, ao menos
400 crianças nessa faixa etária podem não ter se
alimentado corretamente. Isso considerando,
apenas, aquelas acompanhadas de perto pelo
poder público.
Na região do Jardim Zara, zona Leste da
cidade, quatro em cada dez crianças de 5 a 9

anos monitoradas podem não ter comido feijão
com frequência em 2017.
A unidade de saúde do bairro foi a única, da
cidade, a realizar acompanhamento do consumo
de feijão em mais de 25 crianças dessa faixa
etária, segundo o Sisvan. Das 43 analisadas, 16
não comeram o alimento no dia anterior à avaliação da Secretaria da Saúde.
Nas outras unidades de saúde, o monitoramento foi ainda menor. Algumas cadastraram no
Sisvan dados de apenas uma criança.
Além do Jardim Zara, no ano retrasado 21
unidades de saúde enviaram informações de
consumo de feijão relativas a 72 crianças de 5 a 9
anos. Duas em cada dez delas não tinham
comido o alimento no dia anterior à pesquisa

Consequências
Docente do Departamento de Enfermagem
Materno Infantil e Saúde Pública da USP de
Ribeirão Preto, Débora Falleiros de Mello explica que “a primeira infância, etapa que vai do
nascimento até os seis anos de idade, é um
período fundamental para o desenvolvimento
humano, em termos físicos, cognitivos e socioemocionais”.
Débora ressalta que “nesta etapa da vida é
muito importante garantir boa saúde, nutrição
adequada, proteção contra ameaças e danos e
oferecer oportunidades adequadas ao aprendizado”, afirmando que a dieta saudável tem como
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base o aleitamento materno (amamentação) e
alimentação complementar.
“A vulnerabilidade social impacta na saúde e
desenvolvimento das crianças, podendo acarretar em muitos problemas se houver estresse
familiar, exposição à violência, abuso ou negligência infantil, insegurança alimentar e recursos
limitados, tanto em domicílio quanto na comunidade”, afirma, pontuando que “experiências
adversas comprometem múltiplos aspectos da
vida atual e futura do indivíduo, como a aprendizagem, o comportamento e a posição socioeconômica que terá quando adulto”

  

  ão em Ribeirão Preto

Mudanças de perfil
Imagens de crianças esqueléticas peladesnutrição causada pela fome não são mais
frequentes no Brasil.
Segundo Dados do Ministério da Saúde, de
1979 a 1995, foram registradas 125 mortes por
desnutrição de crianças de até 4 anos moradoras
de Ribeirão Preto. De 1996 a 2001, 11 óbitos ocorreram. Depois disso, há registro de apenas dois
casos nessa faixa etária (em 2010 e 2012), segundo o DataSUS (principal banco de informações
de saúde do País).
Isso não significa, porém, que a alimentação
está adequada.
Professor aposentado de Medicina da USP e
especialista em nutrição infantil, José Simon
Camelo Junior explica que até a década de 70 o
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto possuía
uma enfermaria com leitos destinados apenas a
pessoas desnutridas, principalmente pela falta
de comida e amamentação adequada.
“Hoje, com a evolução de programas sociais
e melhores condições socioeconômicas, bem
como melhorias no saneamento básico, essa
realidade mudou”, afirma, ressaltando que a
desnutrição atual não ocorre mais pela falta de

comida, e sim por questões secundárias – como
doenças que prejudicam a absorção de alimentos. “São raros os desnutridos como naquela
época”, aponta.
No ano passado, 116 crianças de 2 a 5 anos
monitoradas pela Prefeitura de Ribeirão
estavam com o peso baixo ou muito baixo para
a idade. Entre as de 6 meses e 2 anos, 70 não
estavam com peso ideal.
Na outra ponta, 833 estavam acima do peso
nessas duas faixas etárias somadas.
Os números são subnotificados em razão da
baixa taxa de acompanhamento do poder público municipal.
Especialistas apontam uma multiplicidade
de causas para o peso irregular. Todas, porém,
afetam principalmente as pessoas em situação
de vulnerabilidade, com menor possibilidade de
comprar alimentos nutritivos. Sem eles, a balança fica leve ou pesada demais.
“Atualmente temos mais alimentos disponíveis, mas não significa que todos são nutritivos.
Os mais saudáveis podem ser, também, mais
caros. O consumo de produtos pobres em
nutrientes, mas altamente calóricos, leva à
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inadequação do peso”, explica José Simon. O
professor ressalta, também, que a alimentação
precária da mãe na gestação afeta o filho.
A professora Débora Falleiros aponta que
nos últimos anos o Brasil avançou nos indicadores de amamentação, mas o mesmo não aconteceu com a alimentação complementar.
“O cenário é de consumo de alimentos não
saudáveis”, explica.
Segundo ela, “o consumo reduzido de cereais, hortaliças, frutas, carnes, ovos e leite e a alta
ingestão de alimentos muito calóricos e pouco
nutritivos já foram observados entre crianças
pertencentes a domicílios com acesso limitado
aos alimentos saudáveis, em comparação às
crianças de famílias em situação de melhor
acesso”.
Débora e José Simon concordam que a
vulnerabilidade social e econômica são fatores
que influenciam na alimentação das crianças e,
portanto, em seu desenvolvimento.

O DataSUS (principal banco de informações
de saúde do País) aponta que em 2015 (ano com
dados mais atualizados na data de publicação
desta reportagem), foram registradas 90 ocorrências de desnutrição em bebês com entre 13
meses e 2 anos e 51 casos em recém-nascidos
com menos de 1 ano em Ribeirão Preto. Uma
mesma criança pode ter sido computada mais
de uma vez ao longo do ano.
A desnutrição pode ser causada por fatores
como doenças, amamentação inadequada e,
até, necessidade de alimentação complementar
especial (como leite Nan, que pode custar mais
de R$ 100 a lata), de difícil acesso para famílias
pobres, que precisam recorrer à Defensoria
Pública ou Ministério Público para, judicialmente, obrigar a Prefeitura a custear a compra.
Questionada pelo Instituto Ribeirão 2030, a
Prefeitura não informou se possui um levantamento de doenças relativas à má nutrição em
Ribeirão Preto.

Segurança Alimentar
Além de acabar com a fome, o ODS 2 prevê,
em suas linhas gerais, “alcançar a segurança
alimentar, melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável”.
A gestora ambiental Mariah Campos explica
que o termo segurança alimentar passou a ser
utilizado a partir da 1ª Guerra Mundial, no
contexto de um país dominar o outro por meio
da produção de alimentos.
Atualmente o conceito abrange o “direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis”, conforme define a Lei Federal 11.346 de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional.
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O mais recente Plano Municipal de Saúde de
Ribeirão, elaborado em 2017, prevê a criação de
um Programa Municipal de Alimentação e Nutrição até 2021.
O município possui, desde o ano passado, o
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional, que tem o objetivo de “propor
diretrizes para políticas e ações voltadas à Segurança Alimentar e Nutricional”.
Questionada pelo Instituto Ribeirão 2030, a
Prefeitura não informou quais os programas de
alimentação correta existem atualmente.
As políticas adequadas na área envolvem a
qualificação e ampliação do quadro de funcionários do governo municipal.
De acordo com a folha de pagamento de
janeiro de 2019, disponível no Portal da Transparência municipal, a Prefeitura possui dez nutricionistas, sendo que sete estão lotados na secretaria da Educação. Apenas dois atuam na área da

Saúde e um na Assistência Social.
O plano municipal de Saúde prevê, nos
próximo três anos, “ampliar o quadro de nutricionistas na rede municipal”. Não cita, porém, o
número ideal de funcionários.
O município também falha no acompanhamento ativo da população vulnerável. Apenas

sete em cada dez famílias beneficiárias do Bolsa
Família em Ribeirão (e, portanto, em situação de
pobreza) são monitoradas pela Secretaria da
Saúde, segundo o Governo Federal.
Na prática, isso significa que ao menos 2,3
mil famílias com vulnerabilidade confirmada não
são observadas de perto pelo poder público local.

Combate a fome
O geógrafo e pesquisador Melhem Adas,
autor do livro “A fome: crise ou escândalo”, afirma
que a fome “não é um fenômeno natural, mas
sim um produto artificial criado por conjunturas
econômicas defeituosas”.
Segundo ele, “são as conjunturas políticas e
econômicas que não se dispõem a acabar com
esse flagelo da humanidade”.
O pesquisador diz que “falta vontade
humana” para solucionar a fome, além da necessidade da “criação de uma sociedade que elimine
a pobreza e consequentemente a fome”.
Estudo divulgado em 2016 pelo departamento de Economia do campus Sorocaba da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
apontou que, à época, a produção nacional de
alimentos era suficiente para todos os brasileiros.
Entretanto, a desigualdade de renda e o desper“A fome não é um fenômeno
natural, mas sim um produto
artificial criado por conjunturas
econômicas defeituosas”
Melhem Adas

dício ainda faziam com que 7,2 milhões de
pessoas passassem fome no País.
Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do estudo, Danilo Rolim Dias de Aguiar,
afirmou que “as pessoas de baixa renda acabam
concorrendo com os animais, porque aquilo que
poderia ser utilizado para alimentação humana
vai para a alimentação animal” e, como resultado, “o preço dos produtos básicos sobe”, ficando
cada vez menos acessíveis aos pobres.
Em setembro do ano passado, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura) divulgou que o número de pessoas passando fome no mundo aumentou pelo
terceiro ano consecutivo, passando de 815
milhões de pessoas em 2016 para quase 821
milhões em 2017.
Os motivos variam desde guerras e

mudanças climáticas até a vulnerabilidade
econômica e social.
Segundo a ONU, entre um quarto e um
terço dos alimentos produzidos anualmente

para o consumo humano se perde ou é desperdiçado. A FAO calcula que esses alimentos
seriam suficientes para alimentar dois bilhões de
pessoas.

Distribuição de alimentos
Embora subaproveitado pelo poder público,
o Banco de Alimentos de Ribeirão Preto é uma
iniciativa de sucesso na distribuição de comida e
fomentação de uma dieta alimentar saudável.
Criado em 2003 e gerido pela Prefeitura, o
Banco arrecada cerca de 33 toneladas ao mês de
alimentos e distribui para cerca de 70 entidades
sociais cadastradas, desde creches e asilos até
associações de caridade.
Localizado às margens da avenida Bandeirantes, ele se sustenta principalmente pela
produção de aproximadamente 100 associados
da Associação dos Hortifrutigranjeiros. Cada um
repassa cerca de 200 kg mensais ao Banco de
Alimentos como pagamento do “aluguel” de um
box no barracão que funciona como centro de
comercialização para a população.
A ideia de receber os alimentos em pagamento foi de José Carlos da Cruz há 16 anos.
Servidor municipal e um dos primeiros a trabalhar no local, atualmente ele é o coordenador do
Banco de Alimentos – que conta, inclusive, com
câmara fria para conservação dos produtos
perecíveis.
Carlos entrega os alimentos para as entidades cadastradas seguindo uma escala. Cada uma

recebe de acordo com o número de pessoas
atendidas.
Além disso, o Banco funciona como uma
central de armazenamento de doações (recebidas, por exemplo, em eventos esportivos ou
musicais) e de cestas básicas entregues em situações emergenciais, como para vítimas de
enchentes.
O galpão conta desde 2011 com uma Cozinha de Processamento de Alimentos já equipada, custeada pelo Governo Federal. Até 2016, ela
funcionava com funcionários cortando alimentos para as entidades, produzindo molho de
tomate, extraindo polpa das frutas, entre outros.
Entretanto, o local atualmente está fechado
e sem uso. Equipamentos como fogão industrial
e máquina de embalagem à vácuo estão parados.
O município conta, também, com uma
unidade do Bom Prato, que serve 1,7 mil refeições diárias a R$ 1, com valor subsidiado pelo
governo estadual.
Guido Desinde Filho, secretário de Assistência Social, pontua que os Centros de Referência e
o Cetren (abrigo de passagem para migrantes e
pessoas em situação de rua) também fornecem
alimentação aos usuários.

Ajuda
Todo mês, a entidade Resolvi Mudar, formada por cidadãos voluntários, distribui 1,5 mil
refeições para famílias vulneráveis e pessoas em
situação de rua em Ribeirão.
“Nosso trabalho hoje é fundamental, pois
chegamos onde a Prefeitura não chega. Principalmente onde estão esquecidos pelo poder
público, como comunidades, pois não dá conta
de cuidar de tantas pessoas em situação de
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vulnerabilidade”, afirma Paula.
Ela diz que, de 2013 para cá, a vulnerabilidade se agravou no município. “Muita gente
perdeu o emprego com a crise, famílias que
moravam de aluguel foram morar em comunidades. A pobreza aumentou demais”.
A Prefeitura não informou quantas entidades possui, cadastradas, atendendo a pessoas
em situação de vulnerabilidade.



   
  
  
  
Contrastes marcam a saúde pública em
Ribeirão Preto. Enquanto o Hospital das Clínicas
é referência internacional em procedimentos de
alta complexidade, a população aguarda horas
nas unidades de Pronto Atendimento e até dois
anos na fila de espera para consultas e exames.
Segundo o site da Prefeitura de Ribeirão
Preto, quem tentar agendar um proctologista
em março de 2019 pode conseguir data apenas
para abril de 2021. Uma colonoscopia leva um
ano e três meses.
Especialistas apontam que os indicadores de
saúde no município não são ruins e, em alguns
pontos, até exemplos para outras cidades.
Alertam, porém, que ainda há muito o que
melhorar, principalmente na Atenção Básica –
considerada a base da saúde pública, responsável pelo monitoramento, prevenção e diagnóstico precoce de doenças, evitando que o estado
de saúde se agrave com o decorrer do tempo.
Segundo o relatório de gestão publicado pela
Secretaria da Saúde no ano passado, em 2017 a Atenção Básica da rede pública conseguia abranger
apenas 51,5% da população de Ribeirão Preto (considerando o número de profissionais e suas respectivas
cargas horárias). No mesmo ano, 42% dos ribeirão-pretanos possuíam planos privados de saúde.
Ou seja: ao menos 6,5% dos moradores
(cerca de 45 mil pessoas) estão no vácuo da
saúde preventiva. O número pode ser ainda
maior, já que as taxas de cobertura podem coincidir, com um mesmo morador sendo atendido
pelo SUS e possuir plano de saúde.
O terceiro ODS (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável) da ONU prevê “assegurar

uma vida saudável e promover o bem-estar para
todas e todos, em todas as idades”, e tem entre as
metas “atingir a cobertura universal de saúde”.
No Brasil, todos têm direito ao atendimento
gratuito por meio do SUS (Sistema Único de
Saúde), considerado referência mundial em
saúde pública. Embora universal, ele não garante
qualidade a todos.
Um dos pilares da atenção básica é a Estratégia Saúde da Família (ESF), com equipes de
profissionais de saúde e assistência social atuando diretamente na comunidade ao entorno,
acompanhando de perto as famílias e, inclusive,
batendo de porta em porta.
Ribeirão Preto possui 45 equipes de Saúde
da Família, que atendem a 151,1 mil pessoas. A
cobertura representa 22% da população. O
número é crescente: em 2013 eram 30 equipes,
que abrangiam 14% dos moradores.


 






SAÚDE

  

Mesmo com o avanço, o quantitativo está
abaixo do ideal. Com 270 mil habitantes a menos
que Ribeirão, Diadema possui mais que o dobro

de equipes de Saúde da Família, que segundo a
Secretaria de Saúde atendem a praticamente
100% da população.

A nível nacional, a meta da Estratégia Saúde
da Família é abranger pelo menos metade da
população.
Em Ribeirão Preto, para que isso seja possível,
é necessário contemplar outras 19,4 mil pessoas.
“Temos uma cobertura muito aquém do
esperado na Estratégia Saúde da Família”, atesta
o professor de Medicina da USP de Ribeirão e
ex-secretário municipal de Saúde José Sebastião
dos Santos.
Ele compara a Atenção Básica ao Ensino
Básico na Educação: “um passaporte para um
futuro de qualidade”.
Sebastião aponta que a Atenção Básica é
“negligenciada” no Estado de São Paulo, que prioriza investimentos em hospitais terciários (de alta
complexidade) e filantrópicos. Isso, segundo ele,

traz custos para os cofres públicos e população.
“Eu já tive, em meu plantão no HC, que
amputar a perna de um diabético que não teve
tratamento e acompanhamento adequado anteriormente na Atenção Básica”, afirma.
Apesar de apontar a necessidade de ampliar
a cobertura (que, segundo ele, deveria atingir
100% da população, independentemente da taxa
de adeptos a planos de saúde), ressalva ser necessário promover mudanças desde a universidade.
“A Atenção Básica depende muito do profissional, mas o que dá glamour hoje em dia é ser
especialista de um hospital terciário. É, comparando, querer apenas ser professor universitário
e ignorar o Ensino Fundamental. Precisamos de
profissionais que sejam capacitados e dedicados
às unidades básicas de saúde”.

Doenças Crônicas
Uma das metas mais ambiciosas do ODS 3
da ONU é reduzir em um terço, até 2030, “a
mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento”.
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No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) foram responsáveis por metade das
mortes da população de 30 a 69 anos em 2015.
As principais DCNT são doenças cardiovas-

culares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e
diabetes. As suas causas são multifatoriais, desde
tabagismo e uso excessivo de álcool até alimentação não saudável e falta de exercícios físicos.
Os números de Ribeirão Preto são próximos
aos nacionais e estaduais. Em 2015, a taxa de

morte por DCNT para cada 100.000 habitantes
foi de 311 a nível local. No mesmo ano, São Paulo
teve taxa de 331 e o Brasil de 305.
Para atingir a meta da ONU, em Ribeirão
Preto a taxa deve cair para 207 mortes para cada
100.000 mil habitantes até 2030.

Segundo a Secretaria de Saúde de Ribeirão
Preto, o problema deve ser enfrentado por medidas “interfederativas”, envolvendo municípios,
estados e União, como a “implantação de medidas de caráter regulatório com relação ao tabaco,
álcool e alimentos industrializados”.
Cita como medida positiva no País a Política
Nacional de Controle do Tabagismo, fazendo com
que o percentual de fumantes passasse de 34,8%
no ano de 1989 para 12,1% em 2012 no Brasil.
O município ressalta que “as ações de saúde
de Atenção Básica podem reduzir as internações
e os custos elevados que acompanham as complicações decorrentes do agravamento das
doenças, além de reduzir sofrimentos e perdas”.

Em Ribeirão Preto, as mortes prematuras por
DCNT são mais recorrentes em bairros periféricos
e pobres da região norte do que os mais desenvolvidos nas regiões central e sul.
Segundo a Prefeitura, “as desigualdades na
saúde surgem em virtude de desigualdades na
sociedade”, afirmando que pesquisas apontam
para a “relação inversa entre escolaridade e
renda com a prevalência de DNCT e mortalidade
prematura” e que “no Brasil essa correlação é
acentuada pela extrema e histórica desigualdade social e econômica”.
Ou seja: quanto maior a vulnerabilidade,
maior o risco de morte prematura por doenças
que poderiam ser evitadas.
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Mudança de Cultura
Em nota, a Prefeitura afirmou que “esta gestão
está focada em reformular a atenção básica, o
primeiro atendimento do paciente, a base de
tudo”, investindo em desde capacitação de profissionais e distribuição adequada de medicamentos
até atualização de protocolos de atendimento.
O poder público explica que são nas unidades de saúde dos bairros que os “pacientes são
atendidos e acompanhados durante toda a vida”,
e que o fortalecimento desse vínculo “gera
prevenção de doenças e economia aos cofres
públicos”.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, “a
evolução da saúde pública nas últimas três décadas foi a cultura do imediatismo e consequentemente o aumento no oferecimento de consultas
de pronto atendimento”.

Prova dessa “distorção”, nas palavras da
Prefeitura, é que “cerca de 90% dos atendimentos
dos prontos atendimentos deveriam ser feitos
como consultas marcadas nas UBS”.
Em 2018, foram mais de 780 mil consultas de
pronto atendimento, “enquanto a projeção preconizada pelo Ministério da Saúde para a população
não deveria passar de 220 mil”, aponta a prefeitura.
Ou seja: sem aderir ao atendimento na Atenção Básica, a população busca consulta de urgência na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e
UBDS (Unidade Básica Distrital de Saúde), contribuindo, inclusive, para a sobrecarga de trabalhos.
“Por isso temos que construir o fortalecimento da Atenção Básica e fomentar cada vez
mais a informação, educação e consequentemente, a mudança de cultura”, afirma a Prefeitura.

Financiamento
O ODS 3 prevê “aumentar substancialmente o
financiamento da saúde”. Em Ribeirão, porém, o
setor já é o que mais recebe recursos municipais.
No orçamento de 2019, 31% do total de recursos da administração direta foram reservados para

a Saúde, incluindo a arrecadação municipal e
transferências dos governos estadual e federal. A
pasta tem, ao todo, R$ 650,2 milhões. Para efeito
de comparação, a Educação contará com R$ 546
milhões (16% a menos).

Demais secretarias
20,55%
Saúde
31,66%
Obras
7,08%
Obras
7,08%
Encargos
14,12%
Fonte: LOA, computando apenas a administração direta.
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Educação
26,59%

Considerando apenas a arrecadação de
impostos, a Saúde abocanha 26,6% – bem acima
do mínimo previsto pela legislação, que impõe
piso de 15%.
Levantamento do Instituto Ribeirão 2030 no
Finbra (Finanças do Brasil), banco de dados de
gastos do poder público, aponta que dos 40 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes,
Ribeirão foi o quarto com maior gasto per capita
na Atenção Básica : R$ 311 por habitante em 2017.
A cidade campeã foi São José dos Campos,
com R$ 389 por habitante, seguida por Curitiba

(R$ 357) e São Paulo (R$ 319).
Com todos os gastos municipais em Saúde
(incluindo, além de Atenção Básica, urgência,
internações, vigilância sanitária, entre outros),
Ribeirão fica em 14º entre as 40 maiores cidades,
com R$ 836 por habitante em 2017.
Para Sebastião dos Santos, a mudança
envolve não apenas recursos, mas melhorias na
gestão, como a redução do absenteísmo, tanto
dos médicos quanto dos pacientes (aproximadamente um em cada três falta a consultas e
exames pré-agendados).

Disparidade
Apesar de já estarem dentro dos parâmetros
da ONU, os indicadores de mortalidade infantil e
materna de Ribeirão Preto estão longe dos de
países desenvolvidos.
A morte materna é registrada quando a
mulher morre durante a gestação ou até 42 dias
após seu término, ocasionada por qualquer causa
relacionada com ou agravada pela gravidez.
Em Ribeirão, em 2017, essa taxa foi de 36 para
cada 100 mil nascidos vivos.
Segundo dados do Banco Mundial, os melho-

res países com esse indicador em 2015 eram
Finlândia, Grécia, Polônia e Islândia, com apenas 3
mortes para cada 100 mil. Os dados de Ribeirão
são os mesmos da Geórgia e Uzbequistão, países
asiáticos.
No Brasil, a taxa em 2016 foi de 64,4 mortes
para cada cem mil.
A meta da ONU, no ODS 3, é que a taxa global
fique abaixo de 70 até 2030. Em 2015, era de 216.
O país com pior indicador foi Serra Leoa, com
1.360 mortes para cada cem mil.

MORTALIDADE MATERNA

Fonte: Secretaria de Saúde (Ribeirão Preto), Ministério da Saúde (Brasil), Banco Mundial para os demais países.
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Os dados locais levantam o alerta porque
são crescentes. Entre 2010 e 2014, as taxas ribeirão-pretanas ficaram no patamar entre 23 e 24.
Em 2015, subiu para 34, chegou a 50 no ano
seguinte e caiu para 36 em 2017.
A mortalidade na infância também está em
um patamar já abaixo do preconizado. A taxa em
Ribeirão foi de 10,74 mortes de crianças com
menos de 5 anos para cada 1.000 nascidas vivas
em 2017, segundo dados da Fundação Seade.
A ONU, no ODS 3, preconiza que a meta
global seja de 25 para cada mil nascimentos – era
de 39,1 em 2017.
Apesar de melhores que as taxas de São
Paulo (12,34) e do Brasil (14,9), os indicadores

ribeirão-pretanos ficam muito aquém dos países
desenvolvidos.
Nas Islândia e Eslovênia, a taxa é de 2,1
mortes para mil nascimentos. O município fica
atrás, inclusive, de países latino-americanos,
como Chile (7,4), Uruguai (8,8) e Argentina (10,4).
Segundo publicações do Ministério da Saúde,
a mortalidade em menores de cinco anos “expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infra-estrutura ambiental precários, que condicionam
a desnutrição infantil e as infecções a ela associada”, bem como ao acompanhamento precário de
saúde da criança e da mãe durante a gestação.
Em 2017, 90 crianças com menos de 5 anos
morreram em Ribeirão Preto, segundo o DataSUS.

Comparativo
“A saúde está boa ou ruim? Todo mundo
sempre acha que está ruim. Mas a pergunta é:
comparado com o quê? Se compararmos com
países escandinavos, está mal. Mas ao olharmos
a nível nacional, os indicadores de Ribeirão Preto
e região são considerados exemplares”, afirma
João Passador, professor da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP e especialista
em gestão pública.
Segundo ele, o desafio do SUS é “produzir o
máximo de benefícios com o mínimo de recursos”. Nesse sentido, aponta, é necessário regionalizar o atendimento, planejando estratégias de
acordo com as especificidades dos municípios ao
entorno.
Passador ressalta que “o foco deve ser a

saúde preventiva, e não a curativa”, com exames
regulares e monitoramento de dieta alimentar e
atividades físicas na Atenção Básica.
Ele é entusiasta do uso de novas tecnologias, que podem desde auxiliar os gestores na
tomada de decisões com base na sistematização de grandes volumes de dados até permitir
melhoria direta no atendimento, como a
redução do absenteísmo dos pacientes e do
tempo da fila de espera por atendimento
especializado.
O município afirma que utiliza soluções
tecnológicas, citando que o aplicativo Saúde
Digital para smartphones possibilita desde o
agendamento de consultas até a disponibilidade de medicamentos, otimizando a gestão.

Tempo de espera
Segundo a Prefeitura, no segundo semestre de 2018 a Secretaria Municipal da Saúde
iniciou um projeto de reestruturação da Atenção Básica, “que tem como principal objetivo
reorganizar os atendimentos, reduzir filas e
otimizar o serviço oferecido à população”.
Um dos pilares, segundo o governo municipal, é “priorizar a descentralização de
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responsabilidades, autonomia e confiabilidade dos serviços de saúde”.
A secretaria ressalta que o tempo de
espera por exames está diminuindo, e que
“em fevereiro de 2019, das 55 especialidades
médicas oferecidas pela Secretaria da Saúde,
62% tem fila de espera menor que dois meses
e 40% menor que um mês”.



   
   
 
º 
 
 
Em Ribeirão Preto, a distância entre as escolas José Delibo e Alberto Ferriani vai muito além
dos 9 quilômetros que separam os bairros Castelo Branco e Salgado Filho .
Na Delibo, 93% dos alunos superaram o 5º
ano do Ensino Fundamental com aprendizado
considerado adequado em Português, com base
na avaliação nacional da Prova Brasil de 2017. Já
na Ferriani, a proporção cai para apenas 34%.
Pesquisas atestam: o ensino desigual é
determinante para futuros desiguais.
O quarto Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU (Organização das
Nações Unidas) prevê, até 2030, “assegurar a
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todas e todos”.
Indicadores oficiais acendem o sinal de

alerta em Ribeirão Preto, deixando clara a necessidade de mudança de rumos para que o ODS
seja alcançado.
Em 2017, apenas 19% dos estudantes da
rede pública (soma do ensino municipal e
estadual) de Ribeirão Preto concluíram o Ensino
Fundamental com aprendizado adequado em
matemática. Em Português, foram 58%.
A análise de proficiência é disponibilizada pela
Fundação Lemann na plataforma digital QEdu, com
base em dados oficiais coletados na Prova Brasil.
Além disso, o ensino público local teve o
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), principal parâmetro nacional de avaliação do aprendizado no Ensino Fundamental,
abaixo da média do Estado de São Paulo tanto
nos anos iniciais (alunos do 1º ao 5º ano) quanto
finais (do 6º ao 9º).

Desigualdade
Ribeirão tem realidades educacionais distintas, com escolas públicas em extremos opostos
de qualidade e aprendizado.
José Marcelino de Rezende Pinto, professor
de Educação da USP de Ribeirão Preto, afirma
que os resultados do Ideb e Prova Brasil não
devem ser utilizados, por si só, para estabelecer
ranking entre melhores e piores escolas.
Segundo ele, a condição socioeconômica
dos alunos, principalmente o “capital cultural das
famílias”, como grau de escolarização dos pais,
tem influência de até 70% no aprendizado.
“Uma escola com Ideb baixo pode estar
aproveitando muito melhor a potencialidade

dos seus alunos, acrescentando diversas competências que eles não adquiriram dos familiares,
do que uma escola com Ideb alto, mas que poderia ser ainda maior”, explica Marcelino.
Assim como outros especialistas ouvidos
pelo Instituto Ribeirão 2030, Marcelino ressalta
que a gestão também é determinante para diminuir ou ampliar as desigualdades educacionais,
melhorando o ensino.
“Devemos
tratar
desigualmente
os
desiguais, dar mais para quem tem menos. Mas
hoje ocorre o contrário: as escolas da periferia,
geralmente, possuem professores temporários e
com maior rotatividade, prejudicando o ensino”,

EDUCAÇÃO

aponta, reforçando que em Ribeirão “não há uma
política de educação de longo prazo, que se
atente às particularidades de cada escola”.
Embora multifatorial, a desigualdade de
desempenho é latente e mensurada, principalmente, nos indicadores de aprendizado. E eles
mostram que Ribeirão Preto está longe de ser
um exemplo na Educação Básica.
Nos anos iniciais, a escola Estadual José
Rodini teve o melhor Ideb em 2017, com nota
7,5. A melhor instituição pública ribeirão-pretana, porém, ficou bem aquém das melhores do
País. Análise do Instituto Ribeirão 2030 aponta
que ela ficou apenas na 1.002º colocação no
ranking nacional.

A campeã foi a escola José Wilson Melo
Nascimento, em Coruripe (Alagoas), com Ideb
9,9. A cidade tem 56 mil habitantes e um PIB
(Produto Interno Bruto) per capita equivalente à
metade do de Ribeirão Preto.
Em todo o País, 3.907 escolas públicas
tiveram Ideb igual ou superior a 7. Das 64 escolas
de Ribeirão com dados divulgados, apenas sete
integram esse grupo.
Além disso, 27 escolas municipais regrediram em relação ao Ideb de 2015.
A escola municipal Honorato de Lucca foi a
pior avaliada nos anos iniciais em Ribeirão, com
nota 4,6. Das 39.654 escolas avaliadas no País,
ficou na 31.306º posição.

Evolução do Ideb nos anos iniciais em Ribeirão Preto
IDEB REDE ESTADUAL

Na avaliação do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais, a
rede municipal de Ribeirão Preto estagnou entre
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2011 e 2015, permitindo o “empate” com a rede
estadual. Em 2017 a municipal voltou a crescer,
enquanto a média da rede estadual caiu.

Anos Finais
O problema agrava, tanto em Ribeirão Preto
quanto no restante do País, nos anos finais do
Ensino Fundamental, quando o Ideb mede o
conhecimento dos alunos do 9º ano (anos finais),
prestes a ingressar no Ensino Médio.

As redes municipal e estadual do município
ficaram abaixo de suas metas, estipuladas pelo
Governo Federal em, respectivamente, 5,6 e 5,4.
A média das escolas geridas pela prefeitura,
inclusive, regrediu em relação ao Ideb de 2015.

Evolução do Ideb nos anos finais em Ribeirão Preto
IDEB REDE ESTADUAL

A melhor escola dos anos finais foi a escola
municipal José Delibo, com Ideb 6,4. Isso a
coloca na posição 312º do ranking nacional
(liderado por duas escolas do Ceará e uma do
Recife, todas com nota 8,5).
Mesmo assim, metade dos alunos da
Delibo encerrou o Ensino Fundamental sem
aprendizado adequado em matemática, segun-

IDEB REDE MUNICIPAL

do os dados de proficiência da plataforma
QEdu.
Já na escola estadual Romualdo Monteiro
de Barros, a situação é de colapso: 96% dos
alunos deixaram o Ensino Fundamental sem
saber matemática em 2017.
Com nota 3,8, ela foi a escola com pior Ideb
dos anos finais em Ribeirão Preto.

Reestruturação
Em média, apenas 25% dos alunos das escolas da rede municipal de Ribeirão Preto concluíram
o 9º ano com aprendizado adequado em matemá-

tica e 50% em português em 2017. Nas escolas
locais da rede estadual, a proficiência é ainda pior:
13% em matemática em 34% em português.

21

Thaiane Pereira, coordenadora de projetos
da organização Todos pela Educação, afirma que
“o atual modelo de escola” precisa ser reestruturado, pois “à medida em que o tempo passa, a
crise de aprendizagem fica evidente”.
Ela aponta que os alunos vão “acumulando
defasagens” ao longo das séries escolares, e que
“as escolas se tornam desinteressantes, com
disciplinas engessadas, e uma série de problemas intraescolares, como professores sem capacitação adequada e ausência de recursos pedagógicos estruturados”.
Para Alexandre Pereira Salgado Junior,
docente da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP e pesquisador em Educação, o
aprendizado evolui conforme as boas práticas
pedagógicas e, principalmente, gestão adequada.
“Não é apenas a quantidade de recursos
financeiros aplicados, mas sim onde eles são
gastos”, atesta.
Em um de seus estudos, ele analisou o perfil
de 10 escolas com tamanho e características
socioeconômicas similares, e as dividiu em dois
grupos: sete foram consideradas eficientes e três
ineficientes.
Os resultados apontam que as escolas
eficientes dispunham de diferenciais como diversidade no material didático, reforço no contraturno escolar, plano de carreira atrativo para os
professores e, até, custeio de transporte gratuito
para os pais de alunos participarem das reuniões.
Mas, para que essas ações sejam bem sucedidas, a boa gestão é essencial.
“O reforço no contraturno, por exemplo. É
necessário que haja uma sala adequada disponível e um profissional qualificado. E planejamento: quando será servida a merenda? São detalhes
que precisam ser muito bem analisados”, aponta
Alexandre.
Ele defende a implementação de um “sistema de recompensas” para motivar alunos e
professores, com a premiação de bons resultados, e ressalta que o aprendizado não fica restrito à sala de aula.
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“A merenda é boa? A escola faz bom uso de
novas tecnologias? Há interação da comunidade
escolar? Escolas boas são aquelas em que a
comunidade participa de forma ativa. Mas, para
participar, os pais precisam ser convidados”, diz.
Nesse ponto, ele lembra a importância de
diretores qualificados. “Ele precisa ter habilidades que transcendem a sua formação, como a
capacidade de agregar”.
Thaiane Pereira, do Todos Pela Educação, diz
que os diretores precisam ser capacitados como
gestores, e defende o fim da nomeação por critérios políticos.
Em Ribeirão Preto, entidades de professores
defendem que os diretores sejam eleitos pela
comunidade escolar. A prática, porém, nunca foi
implementada, e a nomeação fica restrita à
vontade da prefeitura.
Alexandre é claro: não existe fórmula
mágica para a educação. “São uma série de
fatores integrados. Mas é preciso, sempre, que
ações pedagógicas e administrativas de qualidade caminhem juntas”.
Rafael Madureira dos Anjos, especialista em
gestão pública e um dos desenvolvedores da
plataforma RevelaGov, que cruza dados públicos
para avaliar a efetividade da gestão dos municípios e apontar indícios de corrupção, aponta que
o aumento dos gastos em Educação não significa, necessariamente, melhoria em qualidade.
“É importante investir em educação. Mas
verificamos cidades com gasto per capita menor
tendo resultados iguais ou melhores do que
outras que investem muito mais”, explica.
Com o cruzamento de gastos, número de
alunos e nota do Ideb de 2015 em todas as
cidades de São Paulo, ele verificou que Ribeirão
está em situação intermediária nos indicadores
de aprendizado. Mas atrás de cidades que investem menos, como Dumont.
“Devemos analisar a realidade dessas cidades
com desempenho melhor e gasto menor para
verificar a gestão e metodologias que utilizam,
inclusive para tentarmos replicar”, aponta.

Fator socioeconômico
“A escola prejudica as crianças mais pobres ao
professar uma cultura que lhes é estranha”, afirma,
citando o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a
professora de Educação da USP Débora Piotto.
Ela cita, por exemplo, que ao desconsiderar
as variantes linguísticas existentes, “a escola vai
construindo um sentimento de incapacidade e de
indignidade nas crianças pobres que, além de
impedi-las de aprender, também contribui para
incutir-lhes um sentimento de inferioridade”, por
tratá-las como incapazes por “não conseguirem se
expressar oralmente pela norma culta da fala”.
O Ministério da Educação (MEC) aplica questionários aos alunos, professores e diretores para saber
a realidade das escolas durante a Prova Brasil.
Em Ribeirão Preto, os alunos são divididos em

três grupos de renda familiar mensal média, que
vão de 1 a 7 salários mínimos.
Dependendo da competência (português
ou matemática), a taxa de aprendizado vai de 0
a 10. Quanto maior o indicador, melhor a compreensão da disciplina.
Nos anos iniciais, o Ribeirão 2030 cruzou
dados de 4.405 alunos de 61 escolas que cadastraram informações no MEC e verificou que, quanto
menor o poder aquisitivo médio dos alunos,
menor a proficiência em português e matemática.
As cores das barras representam a renda
familiar dos alunos, tendo por base o salário
mínimo. Elas estão distribuídas de acordo com o
percentual de cada grupo no nível de aprendizado.
Quanto mais alunos próximos do 9, melhor o

 ível socieconômoco
Dados de 4,4 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública do município,
comparando os indicadores socioeconômicos (como escolaridade e renda dos pais) com os
níveis de aprendizado, em Português, aferidos na Prova Brasil em 2017. Quanto pior a
situação familiar, menor a qualidade da retenção de ensino

Os números representam o nível de aprendizado e as barras o quantitativo de alunos
em cada um deles. Quanto mais próximo do 9, melhor a retenção de conhecimento.
É possível ver que os alunos com renda familiar menor (barras vermelhas) se
concentram nos níveis à esquerda (aprendizado infelicaz).
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grau de compreensão em português.
Nos anos finais, o Instituto cruzou dados
de 3.329 alunos de 58 escolas. Nenhum aluno
atingiu o nível 8 de aprendizado, considerado o
máximo para essa etapa de ensino, independentemente do seu perfil socioeconômico.

Em contrapartida, 31,4% dos alunos com
renda familiar entre 1 e 1,5 salário mínimo
tiveram o menor nível de aprendizado possível
em Português, enquanto 8,5% dos que
possuem renda entre 3 e 7 salários mínimos
ficaram nesse grau mínimo de aprendizado.

 ível socieconômoco
O Instituto também cruzou dados de 3,3 mil alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede
pública no município. Nesse caso, a diferença entre a renda familiar e o nível de aprendizado
em Português foi ainda maior. Crianças de famílias mais pobres (barras vermelhas)
se concentram nos níveis 0 a 4 (com menor conhecimento retido).

Segundo Débora, “pelo próprio modo como a
escola, em geral, ensina, ela acaba interpondo
obstáculos para o acesso ao conhecimento, criando
dificuldades a partir da própria metodologia usada”.
Ela diz, por exemplo, que “a forma como se
ensina matemática no Brasil colabora muito mais
para se criar empecilhos para a sua compreensão
do que para promover o aprendizado dos
conceitos matemáticos”.
E ressalva: “isso não significa também que os
estudantes pobres estão fadados ao fracasso
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escolar”, explicando que “o sucesso escolar em
meios populares é uma realidade marcada,
principalmente, pelo acesso a um ensino de
qualidade”.
Thaiane Pereira, do Todos Pela Educação,
reforça que fatores extraescolares influenciam
em 50% no resultado escolar, mas ressalva que
“componentes de gestão também são fundamentais” e que “há escolas de uma mesma rede,
em um mesmo bairro, com resultados completamente diferentes”.

Participação dos pais
Na escola municipal José Delibo, que se destaca pela taxa de aprendizado adequado dos alunos
e notas do Ideb, o diretor Matheus de Barros ressalta a participação ativa da comunidade.
“Percebemos uma atuação intensa da família dentro da escola. Há um casamento com a
comunidade escolar, falamos a mesmo língua.
Isso faz o aluno encarar a sala de aula de outra
forma e os professores se sentem mais à vontade
para propor inovações”, explica.
A APM (Associação de Pais e Mestres) é ativa
e utiliza recursos recebidos da prefeitura e
arrecadados pela própria comunidade (com
festas, entre outros) para reparos e moderniza-

ção da unidade.
Além disso, segundo Matheus, os próprias
pais costuraram as cortinas que protegem as
janelas das salas de aula do sol e se revezam
como monitores voluntários para a Biblioteca.
Todas as salas de aula possuem aparelho de
ar-condicionado e, do 4º ano em diante, são
ocupadas por no máximo 28 alunos – dois a
menos do que o limite permitido pela secretaria
de Educação.
No laboratório de informática, que conta
com microscópios e esqueletos, uma professora
com doutorado ensinou no início do ano a
extrair o DNA de um morango.

Percepção
Apenas os resultados de proficiência e avaliação camuflam as realidades de cada escola. A
escola municipal Virgílio Salata teve o segundo
pior Ideb nos anos iniciais em 2017. Mas Maurício
Borges Prato está satisfeito com o ensino que seu
filho Marcelo recebe.
“Gostamos muito da escola. Os funcionários
são exigentes e rígidos, se preocupam muito com

o aluno” afirma, reforçando que seu filho tem
atividades esportivas na unidade no contraturno
escolar, como judô e basquete.
Ele aponta, também, o papel ativo da família
no aprendizado. “Os pais precisam participar ativamente no ensino, indo à escola, auxiliando nas
tarefas. Não adianta apenas ficar reclamando e não
fazer nada”.
Escola José Delibo convoca
pais para participação em Conselho



     
     
   
  
Acompanhando o cenário nacional, em
Ribeirão Preto a igualdade de gênero ainda está
distante de ser uma realidade, com mulheres
sofrendo violência em múltiplas formas: de
agressões de companheiros a desigualdades
salariais.
Segundo levantamento do Instituto 2030
junto a dados oficiais do Ministério do Trabalho, em
seis de cada 10 categorias profissionais o salário
médio do homem foi ao menos 10% superior ao
das mulheres no município.

Mas o problema se agrava quando causa
danos físicos e psicológicos, inclusive com risco à
vida. Entre 2015 e 2018 a Justiça estadual de
Ribeirão concedeu 11.379 medidas protetivas
para mulheres e familiares vítimas de violência
doméstica.
Em média, foram 8 determinações judiciais
todos os dias, principalmente para proibir o
agressor de se aproximar e tentar contato com a
ex-companheira. Mesmo alarmantes, os números são subnotificados.

Medidas protetivas ao ano
em Ribeirão Preto

Medidas concedidas (2015 - 2018)
Suspensão da posse ou
restrição do porte de armas

119
722

Afastamento do lar
Proibição de aproximação da
ofendida e familiares

3.423

Proibição de contato

3.432

Proibição de freuqentar
determinados lugares
Outros

3.349
334

8
6,2 mil

Medidas protetivas concedidas diariamente,
em média, considerando todos os dias do ano

Processos em andamento no Anexo de Violência
contra a mulher em Ribeirão Preto

GÊNERO

Ainda é necessário romper barreiras do
medo, falta de informação e de estrutura para
que todos os casos sejam levados ao conhecimento do poder público.
O quinto Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU prevê “alcançar a
igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas”.
Entre as metas estão “acabar com todas as
formas de discriminação” e “eliminar todas as
formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas”.
Ribeirão Preto tem ações pioneiras na proteção
de mulheres vitimizadas. Em 2015 foi inaugurado
no, Fórum da Justiça Estadual, o Anexo de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com objetivo
de centralizar e agilizar os procedimentos.
Segundo a juíza Carolina Gama, coordenadora do Anexo, quando ele foi criado a expectativa
era de que aproximadamente 2,5 mil processos
tramitassem simultaneamente. Em março de 2019,
porém, já eram mais de 6,2 mil em andamento.
“A especialização do Anexo criou sistematização. Temos comunicação direta com os órgãos
policiais e medidas protetivas são expedidas em
menos de 24 horas”, afirma Carolina, ressaltando
que também estreitou laços com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Ao mês, segundo ela, 215 procedimentos
em média são distribuídos no Anexo. “O triplo de
uma vara criminal”, aponta.
A juíza diz que a subnotificação é crônica.

“Principalmente nas mulheres negras, pois
sentem que o Judiciário é mais repressivo do que
acolhedor”.
Ela aponta que “a violência doméstica é
cíclica”, e que se esse ciclo não cessar, o agressor
terá novos relacionamentos e fará mais vítimas.
Não basta, nesse contexto, apenas punição e
medidas punitivistas
Por isso, Carolina adotou medidas voltadas
não apenas para proteção da mulher, mas
também conscientização do agressor. Entre elas
estão ciclos de palestras sobre a Lei Maria da
Penha, riscos do consumo excessivo de álcool e
drogas, métodos de comunicação não agressiva
e, até, curso de meditação.
Entre quem participa dessas atividades, a taxa
de reincidência na violência é de 5%, contra de 30%
a 40% daqueles que recebem apenas a punição.
“A violência doméstica está em todas as
famílias, de todas as classes. Não existe um
padrão do homem agressor. Por isso, a principal
parte é a prevenção, levando conceitos básicos e
instrução da importância de se denunciar.
Depois, é necessário garantir proteção eficaz e
imediata às vítimas, acompanhadas de tratamento do agressor”, diz Carolina.
Em Ribeirão Preto, a DDM (Delegacia de
Defesa da Mulher) não atende 24h. Questionada
pelo Instituto Ribeirão 2030 sobre projetos de
ampliação do atendimento, a assessoria de
imprensa da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo optou por não se posicionar.

Patrulha da Penha
Desde julho do ano passado, a Guarda Civil
Municipal conta com a Patrulha Maria da
Penha. Até março de 2019 foram capacitados
124 guardas para atuarem ativamente e
preventivamente em casos de violência
doméstica.
As patrulhas monitoram principalmente
descumprimento de medidas protetivas, como
homens que se aproximam de mulheres
mesmo com proibição judicial.
Segundo a Prefeitura, até março foram
realizados 144 atendimentos de urgência e 18

prisões de agressores que descumpriram a lei.
“A Guarda Civil Municipal garante a proteção, prevenção, monitoramento e o acompanhamento das vítimas com medidas protetivas
de urgência, bem como o atendimento humanizado à mulher vitimizada”, afirma a prefeitura.
O município também possui o Núcleo de
Atendimento Especializado à Mulher (Naem),
Serviço de Proteção Social Especial para vítimas
de violência doméstica, que realiza desde encaminhamentos psicológicos e até jurídicos até
auxílio na inserção do mercado de trabalho.
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Desigualdade salarial
A igualdade de gênero expressa no ODS 5
inclui a paridade de salários entre homens e
mulheres no exercício das mesmas funções.
Segundo estudo divulgado em março de
2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no ano anterior “as mulheres
representavam 45,3% da força de trabalho,
ganhavam 79,5% do total do salário pago ao
homem e tinham uma jornada semanal de trabalho menor em 4,8 horas, sem considerar o tempo
dedicado a afazeres domésticos e cuidados de
pessoas”, conforme publicado pela Agência
Brasil.
Em Ribeirão Preto, o Instituto Ribeirão 2030,
com auxílio da Gedanken (startup de tecnologia
que atua na análise de big data), analisou dados

da média salarial de 177,4 mil trabalhadores da
iniciativa privada, segundo informações de 2017
do Rais (Relação Anual de Informações Sociais)
obtidas junto ao Ministério do Trabalho.
Foram analisadas 306 categorias profissionais que tiveram ao menos 10 funcionários,
tanto homens quanto mulheres, cadastrados
naquele ano.
Em 171 categorias (56%) os homens tiveram
média salarial pelo menos 10% superior a das
mulheres. O inverso ocorreu em apenas 22
categorias (7%), com as mulheres ganhando
mais que os homens.
Em outras 113 categorias (37%) a diferença
entre a média salarial dos gêneros ficou abaixo
dos 10%.

Salário médio de 306 categorias profissionais
da iniciativa privada em Ribeirão Preto

O salário médio de um gênero foi considerado superior quando ficcou ao menos 10%
acima do verificado no outro gênero. Consideradas apenas as ccategorias com ao
menos dez profissionais em cada sexo. Fonte: RAIS (2017)

28

Além de receberam maior salário médio
nas mesmas categorias profissionais, os
homens estão presentes em postos melhor
remunerados.
Segundo os dados do Rais, 65% dos cargos
de direção eram ocupados por homens em

2017, no município.
Naquele ano, 42 homens exerciam a
função de “diretor administrativo”, com salários
médios de R$ 17,2 mil, contra apenas 16 mulheres, que receberam em média R$ 5,3 mil atuando nesse posto – uma diferença de R$ 11,9 mil.

Nas três profissões que mais empregam
ribeirão-pretanos em 2017 na iniciativa privada, os homens também ganham mais do que as
mulheres.
Dos 9,4 mil profissionais que atuam como
auxiliar de escritório, 68% são mulheres. Elas

receberam em média R$ 1.561, R$ 168 a menos
do que os homens.
No lado oposto, as mulheres foram melhor
remuneradas principalmente em profissões
ligadas ao ensino (professores universitários, de
ensino básico, de idiomas e de cursos técnicos).

Salário médio nas cinco categorias com mais
funcionários na iniciativa privada de Ribeirão Preto
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A professora Luciana Romano Morilas, da
Faculdade de Economia e Administração (FEA)
da USP de Ribeirão Preto, ressalta que as
pesquisas indicam a existência de “diferenças
relevantes” nos salários e ocupações de cargos
de chefias entre homens e mulheres, e aponta
o machismo estrutural como principal causa.
“Precisamos ir além dos números para
questionar: por que uma mulher falta ao trabalho para levar o filho a uma consulta médica, se
para fazer uma criança eu preciso de gametas
masculinos e femininos? Por que na maioria
das vezes o pai não falta?”.
Segundo Luciana, é necessário mudar a
forma como a sociedade enxerga a mulher.
“Ela é colocada em um papel de cuidar da
casa, de cuidar dos filhos, de alguém que não
gosta da área de tecnologia. Não existe
nenhum tipo de pré-disposição genética mas-

culina ou feminina para as profissões, o que
existe é uma criação social, um replicar daquilo
ao que fomos ensinados”, diz.
A professora aponta que, por conta das
obrigações impostas à mulher de se dedicar à
casa e família, na maioria das vezes elas não
conseguem priorizar suas atividades profissionais e acabam preteridas em relação aos
homens. Cargos de chefia, por exemplo,
exigem muitas vezes viagens e flexibilidade
nos horários.
“A própria legislação estimula esse papel
da mulher, ao conceder quatro meses de licença maternidade para ela. Por que o pai não
possui um período extenso para se dedicar ao
filho também? São esses pontos do machismo
estrutural que permeiam a sociedade como
um todo e que refletem nas relações trabalhistas, inclusive nos salários”.

Política
O ODS 5 da ONU prevê “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade
de oportunidades para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na vida política,
econômica e pública”.
Na política ribeirão-pretana, as mulheres são
sub-representadas. De 1989 a 2020 foram preenchidas 173 vagas de vereadores em oito legislaturas. Dessas, apenas 16 (9%) foram ocupadas
por mulheres.
A legislatura de 2017-2020, inclusive, é a
menos representativa das últimas três décadas,
com apenas uma mulher eleita.
Nas eleições de 2016, 175 mulheres se candidataram ao Legislativo em Ribeirão. Juntas, elas
tiveram 34,5 mil votos – o que representa 15% da
votação direta nos candidatos.Por outro lado, 376
homens registraram candidaturas, pouco mais
que o dobro, e receberam 202,9 mil votos diretos
(85%) – quase seis vezes a votação feminina.
Apenas seis mulheres ultrapassaram a linha
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dos mil votos para a Câmara local naquele ano.
Em contrapartida, 55 homens ultrapassaram
essa votação.

No Executivo, apenas uma mulher se elegeu
na história de Ribeirão Preto com dois mandatos
(2009 - 2016)
Em março de 2019, dos 148 cargos comissionados de livre-nomeação da prefeitura, ocupa-

dos por profissionais que não são concursados,
97 (65%) foram preenchidos por homens e 51
(35%) por mulheres.
Ambos os gêneros tiveram salários médios
de R$ 6,8 mil entre os comissionados municipais.

Gravidez
Em Ribeirão Preto, a taxa de gravidez na
adolescência vem caindo gradativamente nos
últimos anos. Em 2013, 13% dos bebês nasceram de mães com entre 10 e 19 anos. Em 2018,
essa proporção caiu para 8,89%.
No estado de São Paulo também há redução da gravidez precoce: de 20% em 1998
para 12,2% em 2017.

Imagem retirada do freepik.com/fotos-vetores-gratis/, 2019.

O quinto ODS dispõe também sobre a
eliminação de “todas as práticas nocivas, como
os casamentos prematuros, forçados e de
crianças e mutilações genitais femininas”. No
Brasil essas práticas são proibidas.
Entretanto, medidas sociais e de saúde
pública para evitar a gravidez precoce ainda
precisam ser adotadas.
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O saneamento básico de Ribeirão Preto é
marcado por duas realidades completamente
distintas. Enquanto é referência nacional nos
indicadores de coleta e tratamento de esgoto,
ostenta uma das piores taxas de perda de
água potável entre as maiores cidades do País.
Dados oficiais de 2017 cadastrados no

Ministério da Cidades apontam que 59,36%
de toda a água extraída do Aquífero Guarani
não chegam, oficialmente, a um hidrômetro.
Isso ocorre por ligações clandestinas, defasagem dos equipamentos de medição e, principalmente, vazamentos na rede de abastecimento.

Destino da água captada pelo Daerp

O que diz o município?
Chegam regularmente ao destino

40%
Vazamentos

40%
Total extraído do Aquífero
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20%

ÁGUA

Gatos e hidrômetros
defasados

Dos 59% que não chegam oficialmente ao
destino, o Daerp assume que 40% se perderam em
vazamentos da rede de distribuição. Eles significam
53,1 bilhões de litros de água potável do Aquífero
Guarani desperdiçados ao ano, suficientes para
preencherem 21,2 mil piscinas olímpicas ou abastecerem durante 12 meses, com sobra, todas as
empresas e os 671 mil moradores de Sorocaba.

O sexto Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propõe “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”.
A meta 6.4 prevê, até 2030, “aumentar
substancialmente a eficiência do uso da água
em todos os setores e assegurar retiradas
sustentáveis”.

Volume de água consumida nas cidades em
comparação à perda com vazamentos em Ribeirão Preto

Fonte: SINIS (dados em mil m3

Apenas o que é disperdiçado com vazamentos em Ribeirão Preto (40% do total de água produzida) é
superior ao total de água consumida em Sorocaba e Santo André, cidades de porte semelhante.
Enquanto derrapa na perda de água potável,
o município avança no esgoto. Segundo o Daerp,
em 2019 serão alcançados os indicadores de
100% de coleta e tratamento dos dejetos das
áreas oficiais do município (sem considerar
favelas e ocupações irregulares).
A universalidade de coleta e tratamento das
áreas regulares será possível por meio de R$

137,7 milhões que a Ambient, concessionária do
serviço, começou a investir a partir de 2016, em
troca da renovação da concessão (que venceria
em 2023) por mais dez anos. Serão substituídos
ou implementados 97,2 quilômetros de redes e
interceptores.
De 2008 a 2015, o município conseguiu
coletar, em média, apenas 80% do esgoto produ-
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zido na cidade, em razão de muitos bairros não
estarem interligados à rede de saneamento.
Agora, dados cadastrados no SNIS (Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento) apontam que, em 2017, o Daerp coletava 96% do esgoto
produzido. Do total coletado, 94% foi tratado.
Mesmo com os bons indicadores, ainda
assim Ribeirão Preto, segundo as informações
oficiais, gerou 3 bilhões de litros de esgoto sem

tratamento ao longo de 2017, suficientes para
preencher 1,2 mil piscinas olímpicas.
De acordo com a autarquia, até o segundo
semestre de 2019 todo esgoto será coletado e
tratado no município. A universalidade, porém,
não compreende as ocupações irregulares.
Segundo estimativa de 2018 da prefeitura,
43 mil pessoas moram em favelas no município,
aproximadamente 6% da população.

Vazamentos
Das 50 maiores cidades do Estado de São
Paulo, Ribeirão Preto é a campeã nos índices de
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perdas de água na distribuição (incluindo vazamentos, hidrômetros defasados e ligações clandestinas).

Os vazamentos em Ribeirão Preto se multiplicam por dois motivos principais: rede de tubulação antiga e problemas operacionais na rede.
Atualmente, cerca de 70% de toda a água
extraída do Aquífero Guarani é despejada diretamente na rede de distribuição para as residências. Devido às mudanças constantes de pressão,
as tubulações estouram com facilidade.
A atual gestão da autarquia diz que está
dividindo a cidade em 56 setores e priorizando
que os poços artesianos remetam a água primeiro para os reservatórios, que depois distribuirão
por gravidade para a rede de atendimento domiciliar. Com essa mudança na pressão da rede, o
Daerp prevê reduzir as perdas totais para 30% até
2021 e as específicas de vazamentos para 17%.
Para viabilizar a mudança, o município tenta
financiamento de R$ 120 milhões junto ao
Governo Federal para modernizar a rede e construir 18 novos reservatórios.

“Não existe alteração se não houver investimento. Não apenas financeiro, em recursos
humanos, materiais e equipamentos. Precisamos
alterar uma série de coisas aqui em Ribeirão
Preto”, afirma Lineu Andrade de Almeida, diretor
técnico do Daerp.
Segundo ele, o atual sistema faz com que no
período noturno, quando o uso da água é menor,
a pressão na rede aumenta, propiciando os vazamentos. “Quanto maior a pressão, maior a perda
de água”, explica.
Lineu aponta que 70% dos vazamentos são
“invisíveis”, ou seja: não afloram nas vias públicas,
sendo imperceptíveis a olho nu. “Dentro do
nosso cronograma, além de solucionar esse
problema da pressão, teremos pesquisa com
levantamento dos pontos de vazamento e
agilidade de reparos”.
“Nosso calcanhar de aquiles está nas perdas
elevadas”, afirma Lineu.

Consumo excessivo
Apesar de alguns bairros ainda sofrerem
pontualmente com falta de água por conta de
problemas técnicos no sistema de abastecimento, o munícipio não tem escassez do líquido. Pelo
contrário: o utiliza em excesso.
Estudos da ONU apontam que cada habitante necessita de 110 litros de água por dia para
atender plenamente suas necessidades de higiene e consumo.
No Brasil, segundo dados da Agência Brasil,
cada brasileiro consome em média 154 litros
diariamente.
Em Ribeirão Preto, o consumo per capita de
água em 2017 foi de 216 litros diários, conforme
cadastrado no SNIS. Esse montante, porém,
engloba o total extraído e consumido no município, incluindo residências e empresas.
Dados internos do Daerp repassados ao
Instituto 2030 apontam que, considerando
apenas o consumo domiciliar, as famílias de baixa
renda têm um consumo per capita de 150 litros

ao dia e as de alta renda de 170 litros. Ambas
muito acima do necessário estipulado pela ONU.
Nas casas de padrão mais elevado, o consumo per capita chega a 400 litros diários.
“É possível reduzir o consumo, mas isso
envolve uma série de medidas. Desde a conscientização da população até inovação tecnológica nas empresas”, diz Lineu.
A sustentabilidade do modelo de exploração
de água ribeirão-pretano é, justamente, um dos
principais desafios para o futuro. Toda a água é
extraída do Aquífero Guarani, reserva subterrânea de água doce que se espalha por oito estados
brasileiros e quatro países da América Latina.
Estudo coordenado pelo professor da USP
de São Carlos Édson Cezar Wendland, concluído
em 2012, apontou que o Aquífero rebaixou 72
metros nos últimos 82 anos na área central de
Ribeirão Preto – onde se concentram os poços
artesianos.
Nos últimos 12 anos desse período, de
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Imagem retirada do freepik.com/fotos-vetores-gratis/, 2019.

acordo com a análise, a média de rebaixamento é
de um metro anualmente.
Não há consenso, porém, sobre o tema.
Historicamente, o departamento técnico do
Daerp foi cético em relação ao rebaixamento e
aos danos que ele possa vir a causar.
O Gaema (Grupo de Atuação Especial do
Meio Ambiente), braço do Ministério Público
para questões ambientais, também aponta para
a inexistência de um monitoramento constante
eficaz para acompanhar os níveis do Aquífero.
A ANA (Agência Nacional de Águas) recomendou que a partir de 2015 o município tivesse
uma fonte alternativa de captação superficial,
por meio do Rio Pardo. O projeto, porém, esbarra
no custo: em 2013 uma ETA (Estação de Tratamento de Água) foi estimada em R$ 325 milhões
(em valores à época), além de outros R$ 200
milhões com adutoras.
O Daerp informou ao Instituto Ribeirão 2030
que pretende, nos próximos três anos, atualizar o

projeto básico da ETA e buscar financiamento
para a sua construção, prevista para iniciar em
2025. O cronograma, porém, envolve diversos
fatores, como busca por financiamento e o custo
político para o gestor público.

110 litros
por dia

recomendação
da ONU

150 litros
por dia

consumo médio
no Brasil

150 a 170
litros
por dia

variação do consumo
em Ribeirão Preto



   
    
 
  
    
  
Em Ribeirão Preto, o acesso praticamente
universal à energia elétrica – seja por meios
formais ou informais, com os “gatos” praticados
por moradores de ocupações irregulares – é
realidade há décadas. O desafio para os próximos anos é aumentar a eficiência do consumo
e geração, promovendo políticas locais que
incentivem a sustentabilidade e criando
indicadores que possam monitorar os avanços,
além de regularizar áreas com utilização clandestina.
O Censo de 1991 apontou que 99,85% dos

ribeirão-pretanos residiam em domicílios com
eletricidade, percentual que subiu para 99,96%
no Censo de 2010.
“Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todas
e todos” são as metas do sétimo Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A matriz elétrica brasileira possui maior
percentual de geração de energia renovável do
que a média mundial, segundo a EPE (Empresa
de Pesquisa Energética), sendo que 65% da
nossa produção vem de hidrelétricas.

Matriz elétrica
Renovável

18%

Não Renovável

76%
82%
24%
Brasil (ano base 2016)

Mundo (ano base 2016)

ENERGIA

Fontes de ernegia utilizadas no Brasil

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Solar e eólica
6,9%

Há, porém, necessidade de ampliação,
principalmente a partir da geração de energia
eólica, solar e biomassa, menos agressivas ao
meio ambiente e comunidades ao entorno do
que grandes hidrelétricas.
Distribuidora de energia para Ribeirão Preto,
a CPFL Paulista tem, excluindo as grandes
hidrelétricas, 6% de seus contratos advindos de
energia renovável.
No dia a dia, a população pode auxiliar na
sustentabilidade com desde medidas simples de
economia até fornecer, ela mesma, energia renovável para a rede.
Além dos aquecedores solares (utilizados
para esquentar a água dos chuveiros e torneiras),
ganhou espaço no Brasil, a partir de 2012, a geração de energia solar, que permite o abastecimento da residência (televisores, geladeiras,

38

Carvão
4,1%

Petróleo e
derivados
2,5%

Nuclear 2,6%

iluminação, etc) e a venda do excesso gerado
para a distribuidora.
Não há dados precisos do número de
residências com aquecedores solares em Ribeirão Preto, já que não são conectados à rede
elétrica.
Já o de geradores de energia é crescente: de
1 em 2013 para 322 em 2019, segundo dados da
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica),
com potencial para gerar 2,4 mil kW.
Desse total, apenas um prédio público é
gerador de eletricidade no município.
Questionada pelo Instituto Ribeirão 2030 por
meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de
Ribeirão Preto não informou se possui dados de
residências com aquecimento solar, tampouco se
tem prédios públicos com painéis fotovoltaicos.
No questionário de 2018 do programa Muni-

cípio Verde Azul (iniciativa do governo estadual
para promover sustentabilidade às prefeituras), a
prefeitura alegou que não sabe, sequer, qual o
consumo de energia de edifícios públicos ao ano.
A Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) aponta a prefeitura de Pompéu (MG)
como exemplo a ser seguido nesse contexto. A
cidade mineira implantou em sua sede administrativa um sistema de energia fotovoltaica,

passando a ter uma fonte de geração limpa e
econômica. A ideia é que o próprio poder público gere energia elétrica para abastecer seus
prédios (escolas) e, até, a iluminação pública.
O projeto arquitetônico do novo Centro
Administrativo de Ribeirão Preto já prevê que o
prédio tenha mecanismos de geração de energia
solar e eólica. Não há, porém, prazo para ele ser
implementado.

IPTU Verde
A Câmara de Ribeirão Preto aprovou, em
2017, legislação que concede desconto no IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) aos
proprietários que promovam medidas sustentáveis em seus imóveis.
Pela lei, conhecida como IPTU Verde, a instalação de painéis fotovoltaicos renderia desconto
de 2% no imposto, enquanto a presença de
aquecedores solares renderia isenção de até 4%.
Após entraves jurídicos, a legislação foi

considerada legal pelo Supremo Tribunal Federal
em 2018. Sua aplicabilidade, porém, está
suspensa pela Prefeitura em razão da crise financeira do município.
Cinco mil pedidos foram protocolados pelos
munícipes para terem desconto no IPTU de 2019,
todos barrados pelo Executivo. Questionada
pelo Instituto Ribeirão 2030, a assessoria de
imprensa da prefeitura não informou quantos
deles eram relativos à energia solar.

Cotidiano
Lidiane Monteiro, líder do Grupo de Ação
do Transition RP (movimento da sociedade civil
local para promover transformação e boas práticas sustentáveis), explica que a população pode
contribuir com o ODS 7 a partir da política dos “5
Rs”: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e
reciclar.
“Pequenas mudanças abrem caminho para
uma mudança maior”, afirma Lidiane, citando
que a contribuição pode vir em “desde no com-

bate ao desperdício (como programar o ar
condicionado para ser desligado ao invés de
deixá-lo ligado a noite toda) até comprar eletrodomésticos com eficiência A do selo Procel”.
Cita, também, evitar o uso de veículos para
pequenas distância, criando o hábito de ir caminhando até a padaria. “Temos que lembrar que
combustível também é energia e toda a energia
para ser produzida causa impactos ambientais,
sociais e econômicos”.

Daerp é um dos líderes em gastos
Apesar de Ribeirão Preto ser o 27º município brasileiro mais populoso, foi o sexto em
quantitativo de gastos com energia elétrica para
fins de abastecimento de água.
Segundo dados do SNIS (Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento), o Daerp

ficou atrás apenas de São Paulo, Brasília, Rio de
Janeiro e Goiânia (todas capitais com mais de
1,4 milhão de habitantes) nas despesas com
eletricidade em 2017.
Naquele ano, a autarquia desembolsou R$
67,3 milhões com energia elétrica.
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Ranking das 30 cidades que mais gastam com
energia elétrica na rede de abastecimento de água

Já em 2018, o Daerp gastou R$ 71,8 milhões
com energia. Para efeito de comparação, a folha
salarial (sem incluir encargos) consumiu R$ 61,8
milhões, ou seja: R$ 10 milhões a menos.
A conta de luz é elevada porque o Daerp
opera com 116 poços artesianos trabalhando
quase ao mesmo tempo no Aquífero Guarani,
além de estações elevatórias para levar a água
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até reservatórios.
O Daerp realiza estudos internos para
aumentar sua eficiência energética. Um deles,
finalizado no final de 2018, apontou que o
investimento para a troca de 21 motores por
equipamentos de melhor rendimento custariam cerca de R$ 850 mil – mesmo valor da
economia anual.

Biomassa
Conhecida como a capital brasileira do agronegócio, Ribeirão Preto e as cidades ao entorno
possuem alto potencial de geração de energia
elétrica através do bagaço da cana-de-açúcar. A
capacidade da biomassa para gerar eletricidade,
porém, é subaproveitada no País.
Segundo a Única (União da Indústria de
Cana-de-Açúcar), apenas 15% do potencial é
aproveitado.
“Se houvesse o aproveitamento pleno da
biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria potencial técnico para chegar a 146 mil

GWh, quase sete vezes o volume que será
ofertado neste ano, o que representaria atender
mais de 30% do consumo de energia no Sistema
Interligado Nacional”, aponta a entidade.
Para aumentar o uso da bioeletricidade, a
Única defende “uma política setorial estimulante
e de curto prazo, com diretrizes claras e de continuidade”, citando desde aumento nos leilões
para contratação da energia gerada a partir da
biomassa até aprimoramento dos critérios do
setor, para incentivar os produtores rurais a aproveitarem ao máximo a capacidade de geração.
Foto: do livro Café com Açúcar, 2018.
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Apesar de ser considerada uma cidade rica e
ter o 23º maior PIB (Produto Interno Bruto) do País,
à frente de 16 capitais, Ribeirão Preto precisa avançar para atingir as metas do oitavo Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tratam
principalmente de desenvolvimento econômico.
Múltiplos fatores, dos locais aos nacionais e
internacionais, impactam nos indicadores de

economia, emprego e renda de um município.
A crise econômica brasileira, agravada em
meados de 2014, afetou os ribeirão-pretanos.
Naquele ano, o PIB municipal (somatória de bens
e serviços produzidos) retraiu em relação a 2013,
retração que se agravou em 2015. No ano de
2016, último com dados disponíveis pelo IBGE, a
economia local ficou praticamente estagnada.

Metodologia: PIB corrente com a apalicação do deflator nacional. Dados do IBGE e da Fundação Seade.

O município também sofreu dois anos
seguidos de queda de empregos formais, com
10,3 mil trabalhadores registrados a menos
entre 2014 e 2016, de acordo com informações da RAIS (Relação Anual de Informações

Sociais), vinculada ao Ministério do Trabalho.
Em Ribeirão Preto, os mais prejudicados
foram os setores de indústria e comércio,
concentrando ainda mais o protagonismo do
setor de serviços na economia ribeirão-pretana.
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O ODS 8 propõe “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo, e
trabalho decente para todos”, com metas
ambiciosas, como crescimento anual de 7%
do PIB nos países em desenvolvimento.
Prevê, também, diversificar e modernizar a economia, apostando em setores de
alto valor agregado (saiba mais no ODS 9).
Professor de economia da FEA-USP, com
pesquisas na área de Crescimento e Desenvolvimento Econômico, Luciano Nakabashi
explica que muitas questões que induzem e
interferem na economia “fogem da alçada dos
municípios”, sendo determinadas pelas políticas nacionais e influências internacionais.
Ele ressalta, porém, que “uma boa admi-
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nistração municipal, que tenha as contas
públicas em dia e seja eficiente”, é um atrativo para o crescimento.
Segundo Nakabashi, um município atrai
empresas se possuir boa logística, infraestrutura e mão de obra qualificada. “É necessário ter eficiência e agilidade na análise dos
procedimentos e licenciamentos, menos
burocracia, mais facilidades e transparência”,
aponta.
Ele cita, também, o papel do município
em ofertar educação universal e de qualidade para as crianças (leia mais no diagnóstico
do ODS4)
As deficiências dos serviços públicos
afetam a economia familiar de diversas
formas. Em agosto de 2018, a prefeitura de

Ribeirão Preto tinha 4,1 mil crianças na fila
de espera por uma vaga em uma creche na
rede pública.
Com isso, muitas mães e pais ficam fora
do mercado de trabalho para poderem cuidar

dos filhos, prejudicando a renda familiar.
Nakabashi aponta que o crescimento
econômico aumenta a renda da população
e é um dos fatores de redução da vulnerabilidade.

MEIs e formalidade
Uma das metas do ODS 8 é “incentivar a
formalização e o crescimento das micro,
pequenas e médias empresas, inclusive por
meio do acesso a serviços financeiros”.

No município, o número de MEIs (Micro
Empreendedor Individual) registrados saltou
de 3,1 mil em dezembro de 2010 para 39,6
mil em abril de 2019.

Em 2010 Ribeirão Preto inaugurou a Sala
do Empreendedor, com o objetivo de incentivar a formalização e auxiliar a obtenção de
empréstimos.
Mesmo assim, usuários reclamavam que
a espera presencial para a obtenção do CNPJ
levava até cinco horas.
Em 2018 os serviços forem transferidos
para o PoupaTempo e, agora, a formalização

leva em média menos de uma hora, segundo a prefeitura.
Só em 2018, de fevereiro a dezembro,
6,1 mil MEIS foram registradas. Isso fez
com que o número total de microempreendedores na cidade fosse maior que o de
2017, apesar de 6 mil CNPJs terem sido
cancelados por inadimplência entre janeiro e fevereiro.
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O governo de São Paulo, em parceria
com as prefeituras, criou em 1998 o Banco
do Povo Paulista, com o objetivo de incentivar a concessão de microcréditos a baixa
taxa de juros, beneficiando principalmente
microempreendedores.
Nos últimos cinco anos (2013 a 2018),
foram concedidos R$ 17 milhões em emprés-

timos em Ribeirão Preto, com 2,8 mil contratos firmados.
Entretanto, em 2018 foi concedido o
menor volume de empréstimos do período:
R$ 1,9 milhão formalizados, cerca de R$ 900
mil a menos que no ano anterior. O recorde
ocorreu em 2014, com R$ 3,7 milhões concedidos na unidade de Ribeirão.

Criação de empregos
Economista da Acirp (Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto), Gabriel
Couto aponta que, considerando a média de
2015 e 2016, seria necessário criar ao menos
4 mil empregos ao ano para abranger as
pessoas que se tornaram economicamente
ativas no município, caso todas procurem
um emprego formal.
O estudo foi feito considerando as
estimativas populacionais de Ribeirão Preto
na faixa dos 20 aos 64 anos, já prevendo os
inativos (que se aposentam ou deixam de
trabalhar).
Ou seja: a crise econômica, além de
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reduzir o número de empregos formais,
deixou de gerar vagas necessárias para
suprir os jovens que ingressaram no mercado.
O IBGE não realiza pesquisas de desemprego constantes que englobem Ribeirão
Preto. O Censo, melhor parâmetro par análises locais do tipo, é realizado a cada década.
Em março de 2019, segundo a Fundação
Seade, a taxa de desemprego na região
metropolitana de São Paulo era de 16,1%.
Em março de 2013, antes da crise econômica, o percentual era de 10,9%.
Gabriel Couto explica que não existe

“bala de prata” para gerar empregos, sendo
necessário pensar políticas de médio e longo
prazo.
Ele aponta que o município pode contribuir na geração de renda melhorando a qua-

lidade da educação e criando mecanismos
de qualificação profissional da população.
“Há uma revolução tecnológica que
exige cada vez mais trabalhadores qualificados”, afirma.

PIB per capita
Apesar de ter o 23º maior PIB nacional, Ribeirão é o 414º no ranking do PIB
per Capita, ou seja: na soma de todos os
bens e serviços produzidos dividido pela
população.

No estado de São Paulo, o município
ficou em centésimo lugar. Considerando as
12 cidades paulistas mais populosas, é a
sétima com maior PIB per capita. Os dados
são de 2016 do IBGE.

O PIB per capita não significa que toda a
população usufrui da riqueza.
De acordo com informações dos Censos
de 1991, 2000 e 2010, o índice de Gini (indica-

dor internacional de medição de desigualdade) do município, que vai de 0 (maior igualdade) a 1 (concentração de renda) ficou praticamente estável em 0,5 nessas três décadas.
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Especialistas apontam para os benefícios do fomento à
inovação e atividades tecnológicas
A força econômica de Ribeirão Preto vêm,
principalmente, do setor de comércio e serviços.
A indústria, inclusive, está perdendo espaço:
respondia por 19% do valor adicionado ao PIB
(Produto Interno Bruto) municipal em 2002,
percentual que passou para 15% em 2016. O
desafio para os próximos anos é promover a
inovação, apostando nas evoluções tecnológicas
e nas potencialidades da cidade.
O nono Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) prevê “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação” e tem,

como uma de suas metas, “aumentar significativamente a participação da indústria no setor de
emprego e no PIB”.
“A meta é ambiciosa. De maneira geral, a
indústria no mundo todo tem visto diminuir sua
participação no PIB”, explica Erasmo José Gomes,
professor da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP e ex-coordenador da Rede Nacional de Política Industrial (RENAPI), da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
No Brasil, ele aponta que entre 1980 e 2018 a
parcela do valor adicionado bruto da indústria de
transformação no PIB diminuiu de 19,7% para 11,3%.

INOVAÇÃO

Fonte: IBGE. Considerando apenas o valor adicionado bruto, excluindo peso dos impostos no PIB.

Erasmo alerta que alguns organismos internacionais “têm colocado a política industrial no
centro das suas agendas estratégicas, sobretudo
relacionadas à chamada indústria 4.0 ou manufatura avançada”.
Também conhecida como Quarta Revolução Industrial, a Indústria 4.0 engloba uso de
tecnologias avançadas, como automação, inteligência artificial e big data (grande volume de
dados).
“O governo federal anunciou em março de
2018 a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0”,

ressalta Erasmo, com “medidas que incluem
alíquota zero para a importação de robôs,
estímulos à capacitação profissional, recursos
para o desenvolvimento de fábricas do futuro e
linhas de crédito à indústria para modernização
das plantas produtivas, produção de máquinas
ou sistemas de produção”.
O professor relembra que a partir da década
de 1990 iniciativas do tipo já foram adotadas
pelos governos. “Muito já foi feito, com resultados, impactos e avaliações diversas. Apesar dos
esforços anteriores, ainda há muito o que fazer”.

Parque Tecnológico
O contexto das empresas em Ribeirão Preto
é influenciado pelo nacional, desde os cenários
políticos aos tecnológicos, que por sua vez são
afetados pela conjuntura internacional.
Mas Erasmo ressalva que as políticas locais
podem ajudar a desenvolver a inovação no setor
empresarial, citando desde educação de qualidade até o planejamento e ordenamento territorial.
Um exemplo bem-sucedido é o Parque

Tecnológico de Ribeirão Preto. Em 2012, uma lei
municipal concedeu incentivos fiscais para
empresas que queiram se instalar no local, como
isenção de até 100% no IPTU por dez anos.
O Parque Tecnológico (também conhecido
como Supera Parque) foi efetivamente lançado
em março de 2014. Com área total de 378 mil m²,
lá estão agregados serviços que vão de incubadora e aceleradora de empresas a núcleos de
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inovação e centros de tecnologia.
O relatório de atividades de 2018 do Supera
aponta que 75 empresas estavam instaladas no
local, a maioria do setor de tecnologia da infor-

mação e biotecnologia. Elas tiveram faturamento
de R$ 16,2 milhões, com 338 postos de trabalho
ocupados. Juntas, tinham um portifólio de
produtos e serviços avaliados em R$ 100 milhões.

No município, o Parque Tecnológico é exemplo positivo,
com faturamento de R$ 16,2 milhões em 2018

Um dos prédios do Supera, dentro do Parque Tecnológico (Foto: Divulgação/USP)

Na versão mais recente do Plano Diretor de
Ribeirão Preto (política de planejamento da
cidade para a próxima década), elaborado pela
prefeitura e aprovado em 2018 pela Câmara, há
menções diretas ao incentivo à inovação.

O documento prevê a elaboração de uma
“Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Científico e Tecnológico”, com
incentivos à criação e colaboração entre
empresas.

Intensidade tecnológica
O ODS 9 da ONU tem como uma de suas
principais metas incentivar a inovação.
Em estudo publicado pela Fipe (Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas) em fevereiro
de 2019, o pesquisador Paulo César Morceiro
aponta que “no Brasil, a maioria dos setores
possui intensidade em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) inferior à verificada nos países que
atuam na fronteira tecnológica”.
Para monitorar e comparar o tema a nível
global, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) classifica
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algumas atividades de acordo com a Intensidade
Tecnológica.
Por exemplo: a construção de aeronaves possui
alto investimento em P&D, enquanto nas atividades
imobiliárias o percentual de inovação é baixo.
Seguindo a classificação utilizada pelo
pesquisador Paulo Morceiro em seu estudo,
com base na OCDE, o Instituto Ribeirão 2030
analisou o número de empresas em Ribeirão
Preto em atividades consideradas de alta ou
média-alta intensidade tecnológica nos
últimos anos.

Foram considerados as empresas nos setores
de fabricação de: produtos químicos, farmacêutico, material bélico, equipamentos eletrônicos ou
de informática, aparelhos elétricos ou máquinas,
veículos automotores, aeronaves, equipamentos
de uso médico ou odontológico; além das atividades de serviço de tecnologia da informação e
pesquisa e desenvolvimento científico.
Em 2006, segundo o IBGE, 661 empresas
com 7,3 mil empregados atuavam nesses ramos
de alta ou média-alta intensidade tecnológica
em Ribeirão Preto.
Dez anos depois, em 2016, o número de

empresas passou para 939 (42% a mais que em
2006), que empregavam 9,3 mil pessoas
Apesar do aumento em números brutos,
proporcionalmente essas empresas de alta e
média intensidade tecnológica ainda são tímidas
em Ribeirão Preto: representavam 2,6% do total
de empresas no município em 2006, percentual
que passou para 2,9% em 2016.
Em 2016 essa proporção foi inferior a de
cidades de porte semelhante, como São José dos
Campos (4,68%), Sorocaba (3,67%) e Osasco
(4,91%). Os dados foram extraídos do Cadastro
Central de Empresas do IBGE.
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“Regiões que possuem setores de alta e
média-alta tecnologia passam por grandes transformações. Em geral, a qualidade da educação é
melhor, possuem boa infraestrutura logística e
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tecnológica e universidades de ponta”, afirma o
pesquisador Paulo Morceiro, em entrevista ao
Instituto Ribeirão 2030.
Ele explica que “como as indústrias de alta e

média-alta tecnologia possuem cadeias produtivas longas, quando crescem elas puxam o crescimento de toda a economia regional, devido às
elevadas ligações intersetoriais com os fornecedores e sub-fornecedores dessas cadeias de
produção”.
Diz que “são indústrias que empregam profissionais qualificados e pagam salários elevados,
inovam mais, exportam bastante, e contribuem
sobremaneira para a arrecadação tributária”.
Priscila Koeller, da diretoria de Estudos e
Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura
do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), aponta que “o esforço para o atingimento de
grande parte das metas do ODS 9 em 2030
deverá ser significativo”.
Ela ressalta que a industrialização perdeu
força no país nos últimos anos, com redução de
sua participação no PIB e na geração de empregos. “Essas perdas também foram observadas
para a maioria das unidades da federação”.
Já para a inovação há indícios que ela considera positivos no país.

“O indicador de dispêndio em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) em proporção do PIB
mostrou um aumento de 1,16%, em 2010, para
1,28%, em 2015. E o número de pesquisadores
(em equivalência de tempo integral) por milhão
de habitantes também apresentou tendência de
crescimento, tendo passado de 687, em 2010,
para 888, em 2014”.
Apesar disso, ela ressalva, “no Estado de São
Paulo as indústrias de média e alta intensidade
tecnológica representavam 47,4%, em 2010, do
valor adicionado total do PIB e passaram a representar 41,8%, em 2015”.
Sobre a importância de atividades de alta
intensidade tecnológica para as economias
locais, ela diz que “a experiência internacional
mostra que, em geral, elas têm salários acima
da média da economia, maior nível de formalização do trabalho, e implicam em maior fluxo
de capitais e conhecimento, trazendo uma
dinâmica positiva para a economia, tendo
como resultado um círculo virtuoso de desenvolvimento local”.

Contexto local
O professor da USP Erasmo José Gomes diz
que, entre 2006 e 2014, “sete empresas de Ribeirão Preto utilizaram os benefícios fiscais proporcionados pela chamada Lei do Bem (Lei
11.196/2005), que concede incentivos fiscais às
pessoas jurídicas que realizam atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica (P,D&I)”.
Além disso, entre 2006 e 2015, 10 empresas
locais tiveram pleitos contemplados por chamadas públicas do Programa Subvenção Econômica
à Inovação, coordenado pela Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) e, no mesmo período,
nove empresas tiveram financiamento para execução de 16 projetos de inovação na instituição.
“O montante de recursos envolvido em
ambas as modalidades foi de, aproximadamente,
R$ 104 milhões, sendo R$ 33 milhões referentes à
subvenção econômica e R$ 71 milhões referentes

a recursos reembolsáveis (financiamento)”, diz.
Erasmo também ressalta que cinco empresas do município “estão habilitadas à fruição dos
benefícios fiscais proporcionados pela Lei de
Informática – ou seja, apresentaram proposta de
projetos de P&D e obtiveram aprovação para
fabricação de produtos”, diz Eramos.
Segundo ele, “ainda que não se possa
afirmar categoricamente que tais empresas
sejam inovadoras, é razoável supor que o sejam
pelo fato de terem utilizado algum instrumento
oficial de apoio à inovação (subvenção, financiamento, incentivo fiscal), disponibilizado pelo
governo federal”.
O professor pontua que “há muito para se
avançar também no quesito inovação, não
obstante o mérito e os esforços empreendidos
por diversos agentes públicos e privados presentes no município”.
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Brasil é um dos países mais desiguais do
mundo. Em Ribeirão Preto não é diferente.
Apesar de ostentar o 23º maior PIB (Produto
Interno Bruto) nacional, a riqueza local não está
ao alcance de todos. O abismo entre ricos e
pobres ficou praticamente igual nas três últimas
décadas. E o que é pior: aumentou nos anos
recentes devido à crise econômica brasileira.
O parâmetro internacional de medição da

desigualdade é o índice de Gini, uma fórmula
matemática que analisa a concentração de
renda. O indicador vai do 0 (igualdade total) a 1
(concentração máxima de riqueza nas mãos de
poucos).
Nos municípios, ele é analisado a partir dos
dados do Censo do IBGE. Entre 1991 e 2010, a
desigualdade ficou praticamente estável em
Ribeirão Preto.

Em 2010, ano do último Censo, o índice
de Gini de Ribeirão foi de 0,54. Pouco melhor
que o do Estado de São Paulo (0,56) e o do
Brasil (0,60).
Para afeito de comparação, em 2010 o Gini

da Noruega era de 0,26 e o da Dinamarca 0,27.
Das 27 cidades brasileiras com entre 400
mil e 900 mil habitantes em 2010 (excluindo as
capitais), Ribeirão ficou empatada como a
nona mais desigual do grupo.

DESIGUALDADE

Quanto mais próximo do 1, maior adesigualdade
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Já nas 50 cidades brasileiras com melhor
IDHm (Índice de Desenvolvimento Humano
municipal), 23 apresentaram índice de Gini
melhor que o de Ribeirão Preto. Ou seja:
possuem riqueza mais igualitária.
Outras nove cidades tiveram o mesmo
índice de Gini de Ribeirão, incluindo São Caetano
do Sul, cidade brasileira com melhor IDHm em
2010.
Desse grupo de 50 cidades, a com melhor
índice de Gini foi Jaraguá do Sul, cidade de
Santa Catarina de 174 mil habitantes, com
indicador de 0,42. Do lado oposto ficou Nova
Lima (MG), com 0,68.
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
10 prevê “reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles”.
Em 2010, a renda per capita média dos 10%
mais ricos em Ribeirão Preto era 15,3 vezes superior à renda dos 40% mais pobres. Para efeito de
comparação, em 1991 essa proporção era de 14,6.
Ou seja: os pobres aumentaram a renda,

mas os ricos ganharam ainda mais.
A desigualdade tem geografia bem definida
no município. Dados do Censo 2010 apontam
que os bairros periféricos, principalmente os da
zona Norte, são os mais pobres, enquanto os da
zona Sul concentram a riqueza.
Por exemplo: enquanto o rendimento
mensal dos moradores do subsetor N-9 (que
engloba a região do Distrito Industrial e Aeroporto Leite Lopes) foi de R$ 746 em 2010, a dos habitantes do subsetor S-10 (região da Vila do Golf )
foi de R$ 17.583, 23 vezes superior.
Para o levantamento da renda média, o Instituto Ribeirão 2030 considerou apenas os moradores com algum tipo de rendimento (tabela
3170 do Sidra), excluindo os que não tinham
renda para evitar distorções.
Dos 15 bairros de Ribeirão com menor renda
média mensal da população em 2010, segundo o
Censo, 11 ficam na zona Norte e quatro na Oeste.
Em contrapartida, dos 15 bairros com maior
renda média da população, 9 ficam na zona Sul.

Crise aumenta desigualdade
Segundo estudo da PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento) divulgado em setembro de 2018, considerando os dados
mais recentes do índice Gini dos países, o Brasil
era em 2018 a nona nação mais desigual do
planeta.
A crise econômica brasileira, aliás,
aumentou o abismo. Segundo especialistas,
a geração de renda para os mais pobres é um
dos principais meios de se reduzir a desi-

gualdade e superar a vulnerabilidade.
Estudo do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE) apontou que
a renda média dos 10% mais ricos da população
brasileira teve aumento real de 5% no período
pré-crise econômica (de 2012 a 2015) e de 3,3%
no pós-crise (até o primeiro trimestre de 2019).
Já entre os 40% mais pobres da população a
renda média cresceu 10% antes da crise, mas
após 2015 caiu 22%.
Foto: Comunidade Locomotiva, Ribeirão Preto, 2018.

Fonte: FGV IBRE

A FGV/IBRE iniciou o monitoramento em
janeiro de 2012. Desde então, segundo os estudos, o primeiro trimestre de 2019 foi o de maior
desigualdade no mercado de trabalho.
Segundo Daniel Duque, pesquisador da
FGV, os mais pobres sentem mais o impacto da
crise por sua vulnerabilidade social.

“Há menos empresas contratando e
demandando trabalho, ao passo que há mais
pessoas procurando. Essa dinâmica reforça a
posição social relativa de cada um. Quem tem
mais experiência e anos de escolaridade acaba
se saindo melhor do que quem não tem”, explica
Duque.

Tarifas sociais
Entre as metas do ODS 10 estão “adotar
políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma
maior igualdade”.
Ribeirão Preto possui isenções tarifárias e de

impostos para baixa renda, como a tarifa social
do uso da água. A assessoria de imprensa da
Prefeitura foi questionada pelo Ribeirão 2030
sobre o quantitativo de beneficiários dessas
políticas de isenção, mas não enviou os dados.
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Prefeitura deu início a um programa de regularização fundiária
com meta de beneficiar ao menos 28 mil pessoas
Levantamento feito em 2017 pela Prefeitura
de Ribeirão Preto apontou 44 mil pessoas morando em 96 favelas ou ocupações irregulares espalhadas por toda a cidade, mas localizadas principalmente na periferia da zona Norte. O número
equivale ao total de moradores de Jardinópolis.
São ribeirão-pretanos que habitam desde
barracos de madeira com chão de terra até estruturas de alvenaria, com ligações clandestinas de
água e luz, sem segurança em relação ao futuro.
Um novo levantamento está sendo feito pela
prefeitura, na atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
Além de incentivar a construção de casas
populares, a Secretaria de Planejamento ressalta
que deu início ao maior programa de regularização fundiária da história de Ribeirão Preto,
buscando dar legitimidade e urbanização a 28,4
mil pessoas em 50 ocupações (leia mais abaixo).
O décimo primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propõe “tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis”, e tem como
primeira meta garantir até 2030 “o acesso de
todos à habitação segura, adequada e a preço
acessível”, além de urbanização das favelas.
Embora aborde temas como segurança em
espaços públicos e transporte coletivo, o ODS 11
tem foco principal na “habitação digna”, explica a
arquiteta Bruna Azevedo, integrante do Transition RP (movimento da sociedade civil local para
promover transformação e boas práticas sustentáveis) e coordenadora do subgrupo Sustentabi-

lidade do Ribeirão 2030.
“Hoje temos em Ribeirão Preto um estoque
gigantesco de imóveis de alto padrão na zona
Sul sem demanda à altura, enquanto o déficit
habitacional está localizado principalmente na
população vulnerável da zona Norte”, explica
Bruna, apontando a desigualdade local.
Segundo estudo da Fundação João Pinheiro,
ligada à Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o Censo 2010 apontou que Ribeirão Preto
tinha um déficit de 21,8 mil moradias, considerando desde moradores de favelas até famílias com
orçamento estrangulado pelo aluguel. Em contrapartida, a cidade tinha 15,9 mil imóveis vagos.
Com o passar dos anos, a situação se agravou. Programas como o Minha Casa, Minha Vida
favoreceram, principalmente, a faixa 2 de renda
no município (classe média). As famílias mais
vulneráveis continuaram sem condições de
adquirir imóveis, cenário que se agravou com a
crise econômica nacional (só em Ribeirão Preto
foram fechados 10,3 mil empregos formais entre
2015 e 2016, leia mais no diagnóstico ODS 8)
No Censo de 2010, 14,1 mil pessoas viviam
em ocupações irregulares (aglomerados
subnormais) no município.
Em abril de 2016 eram 25 mil, segundo a
prefeitura informou ao jornal A Cidade, quantitativo que saltou para 43,9 mil em dois anos
(aumento de 75%).
Na Cohab, há 62 mil inscritos na fila para a
casa própria, sendo que um quarto ganha até
um salário mínimo.

Regularização
Edsom Ortega, secretário de Planejamento
de Ribeirão Preto e ex-Secretário Nacional de
Habitação no governo de Fernando Henrique
Cardoso, aponta que múltiplos fatores resultaram no aumento das ocupações irregulares.
“Em situações de crise econômica, cresce o
gasto excessivo com aluguel na renda familiar e a
coabitação indesejada (quando muitas pessoas,
por falta de opção, dividem a mesma casa). O
melhor caminho para reduzir o déficit habitacional é gerar renda”, explica Ortega.
Ele também aponta que houve um “descuido institucional” dos governos municipais anteriores com o tema, ao não avançarem na regula-

rização fundiária, deixarem de aproveitar habitações voltadas para a faixa 1 do programa Minha
Casa Minha Vida e não terem criado estruturas
internas para lidar com a habitação.
Ortega aponta que, das 96 ocupações
irregulares levantadas em 2017, 15 foram removidas por ação da prefeitura (todas eram recentes e não estavam consolidadas).
Ele diz que a atual gestão deu início ao
Programa de Regularização Fundiária, que já tem
35 ocupações aprovadas para regularização, das
quais 12 estão em andamento. Além dessas,
outras 15 estão em estudo interno, totalizando 50
assentamentos ou favelas com 28,4 mil pessoas.
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Na regularização fundiária, os moradores de
ocupações já consolidadas permanecem no
local, mas recebem os títulos de propriedade do
imóvel e melhorias de urbanização no entorno.
Segundo Ortega, a prefeitura está realizando parcerias, como com o programa Cidade
Legal do Estado de São Paulo e quatro universidades locais, para desenvolver projetos urbanísticos e, depois, executá-los. Ou seja: após a regularização jurídica das áreas, os desafios imediatos
serão equipá-las com estrutura de saneamento
básico, drenagem, entre outros.
Algumas ocupações, porém, não atendem
aos critérios de regularização, principalmente
aquelas que oferecem riscos aos habitantes.
O secretário diz que elas serão contempladas
com a atualização do Plano Local de Habitações de
Interesse Social (PLHIS), que dá incentivos para a
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construção de moradia popular.
Alguns pontos do projeto dividem opiniões
de urbanistas, como a redução da área mínima
da habitação construída e o fim da exigência de
vagas internas de garagem nos prédios. A justificativa é que essas medidas irão melhorar o aproveitamento do espaço e reduzir custos.
“Estamos nos reunindo com empresários e
corretores de imóveis, bem como representantes
da sociedade civil. O principal objetivo do PLHIS
é reduzir o déficit habitacional”, aponta Ortega.
Sobre o número de imóveis vagos e especulação imobiliária, Ortega diz que o governo deve,
ainda em 2019, promover políticas de recuperação de imóveis abandonados, aplicando instrumentos como o IPTU Progressivo no Tempo (que
aumenta o imposto cobrado dos imóveis que não
cumprem a função social).

Segundo Bruna Azevedo, o conceito de
habitação digna que norteia o ODS 11 envolve
diversos fatores correlatos, além da segurança e
estrutura da habitação.
“Se no entorno da moradia há espaços
públicos ocupados e bem cuidados, que geram
uma relação ambiental e social com a população,
a qualidade de vida melhora. Nesse contexto,
Ribeirão é uma cidade com muitas praças, mas
que estão abandonadas e sem manutenção, o
que favorece até a violência”, diz Bruna.
Ela aponta que o tempo de deslocamento
entre a moradia e o local de trabalho, bem como
a existência de transporte coletivo de qualidade,
influencia da qualidade de vida.
O ODS 11 propõe entre suas metas “o acesso

a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial
atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças,
pessoas com deficiência e idosos”.
Em Ribeirão Preto, idosos e estudantes da
rede pública possuem gratuidade, e alunos da
rede particular pagam meia tarifa. Todos os
ônibus são acessíveis para pessoas com
deficiência.
Entretanto, o número de passageiros do
transporte coletivo não acompanha o crescimento populacional. Pelo contrário: em 2019 há
menos passageiros do que em 2014.
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As justificativas são várias: desde a crise
econômica (que resultou na perda de 10,3 mil
empregos formais em Ribeirão entre 2015 e 2016
e, consequentemente, menos deslocamentos

para o trabalho) até reclamações de usuários em
relação ao preço, estrutura e agilidade dos
ônibus, que fazem a população recorrer a veículos individuais, como motocicletas.

O fenômeno não é restrito a Ribeirão Preto.
Levantamento da Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos (NTU) apontou que, em 2017, os ônibus urbanos perderam
3,6 milhões de passageiros ao dia no País em
comparação com 2016.
Em 20 anos, de acordo com a entidade, o
número de passageiros pagantes caiu 35%.
A entidade defende a priorização para
ônibus nas vias públicas, como faixas e corredores exclusivos, para aumentar a velocidade
média do veículo e, consecutivamente, reduzir o
tempo da viagem.
Segundo o Consórcio PróUrbano, em reportagem publicada pelo jornal A Cidade em 2018, a
velocidade média local dos ônibus era de 18

km/h, sendo que o ideal seriam 25 km/h.
Em Ribeirão Preto, o PAC Mobilidade,
prometido desde 2012, prevê a implementação
de 56 km de corredores de ônibus nas principais
vias públicas como as avenidas Dom Pedro e
Independência. Os projetos, porém, começaram
a sair do papel em 2019.
O preço também é um impeditivo. Em Ribeirão Preto não há subsídio do poder público para
baratear a tarifa do usuário comum, apenas a
gratuidade dos estudantes e benefícios previstos
em leis federais.
O ribeirão-pretano também sofre com a falta
de estrutura: em abril de 2019 apenas 925 dos
3.029 pontos de parada de ônibus tinham abrigos
cobertos, para proteção de sol e chuva (30%).

62

 

   
 
   
  
 
Historicamente, a coleta seletiva ribeirão-pretana
alcança baixos indicadores
Os indicadores históricos de coleta seletiva e
recuperação de materiais reciclados em Ribeirão
Preto estão distantes do ideal, com taxas bem
inferiores às de cidades de porte semelhante no
Estado de São Paulo.
Segundo dados mais recentes cadastrados
no Ministério das Cidades, em 2017 apenas
0,23% de todo o lixo doméstico, comercial ou em
feiras livres produzido no município foi efetivamente reciclado por ação do poder público (por
meio da empresa que realiza coleta ou convênios com cooperativas).
Para efeito de comparação, em Sorocaba,
cidade com a mesma população de Ribeirão, a
taxa foi de 1,81% naquele ano – sete vezes maior.

Em 2017, Ribeirão Preto produziu 214.383
toneladas de lixo (sem considerar os resíduos de
serviços da saúde e da construção civil). Entretanto, apenas 485 toneladas foram recuperadas,
principalmente papel e papelão. Sorocaba, por
sua vez, recuperou 3.770 toneladas.
Naquele ano, foram recuperadas 700 gramas
de materiais reciclados para cada ribeirão-pretano, proporção que chegou a 5,7 kg em Sorocaba.
O décimo segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propõe assegurar
padrões de produção e de consumo sustentáveis
e prevê, até 2030, “reduzir substancialmente a
geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso”.

CONSUMO

Em Ribeirão Preto, a coleta seletiva é pedra
no sapato da prefeitura. Em 2017, inclusive, o

município teve o menor quantitativo de material reciclável recuperado desde 2013:

Fonte: Ministério das cidades (2017). Considerando apenas as cidades com entre 400 mil e 900 mil habitantes no estado de São
Paulo. Recicláveis recuperados com catadores autônomos, sem vínculo com a prefeitura, não são computados.
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Entre 2013 e 2016, a coleta seletiva atendia a
65 mil pessoas no serviço casa a casa, equivalente a menos de 10% da população. Em 2017, a
prefeitura cadastrou no Ministério das Cidades
que apenas 6,8 mil pessoas foram alcançadas.
Procurada pelo Ribeirão 2030 se de fato ocorreu uma redução no quantitativo ou se houve um
erro ao cadastrar os dados junto ao Ministério das
Cidades, a Coordenadoria de Comunicação Social

da Prefeitura não respondeu.
Em 2019 teve início em Ribeirão Preto um
novo contrato para a coleta seletiva. O anterior,
em 2018, previa 39 bairros atendidos pelo serviço de casa a casa. Agora, são 139.
Com isso, o governo espera recolher 150
toneladas mensais de materiais com possibilidade de serem reciclados. Em 2017, a média mensal
de recolhimento foi de apenas 48 toneladas.

Capacitação e inclusão
Gestora ambiental e coordenadora do projeformalmente, com estrutura e capacitação.
to Cata Sonho na prefeitura de Ribeirão Preto,
“Hoje temos 23 catadores cadastrados, que
Kelly Cristina da Silva diz que a conscientização
passaram por cursos e receberão material de seguda população ainda é baixa em relação à separarança, como luva, camisas de manga longa, botas,
ção de recicláveis.
protetor solar e, até, meios de locomoção”, diz Kelly.
Os números de material reciclável recuperado
Serão entregues desde triciclos a veículos elétricos.
cadastrados no Ministério da Cidades não incluem
Segundo ela, o projeto vai transformar os
os da coleta informal, ou seja: de catadores não
catadores em “agentes ambientes”, para que eles
conveniados com o poder público, geralmente
também conscientizem a população sobre a
Financiamento
em situação de extrema vulnerabilidade social.
importância da reciclagem.
“Nos últimos anos houve um aumento no
“Faremos a inclusão social dessas pessoas,
número de catadores informais nas ruas. Eles
potencializando suas capacidades e incentivando
acabam se concentrando nos bairros em que é
a mudarem de vida, inclusive para que tenham
realizada a coleta seletiva da prefeitura, se anteuma casa e deixem de viver na rua”, diz Kelly.
cipando inclusive ao caminhão da coleta. Com
O CataSonho foi apresentado pela primeira
isso, o número oficial de material reciclado recuvez em 2017 pela prefeitura, mas até junho de
perado acaba diminuindo”, explica Kelly.
2019 ainda não havia deslanchado. Kelly diz que
O projeto CataSonho, coordenado por ela,
o atraso ocorreu por burocracias do poder públipropõe justamente aproximar o poder público
co, mas que o programa deve ganhar força no
desses coletores, fazendo com que eles atuem
segundo semestre de 2019.
Perfil do reciclável recuperado em Ribeirão Preto (2017)
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Estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
divulgado em 2018 apontou sete áreas na cidade
com risco à integridade
Ribeirão Preto está fora da lista de cidades
com risco elevado de desastres naturais. Não
possui moradias sofrendo com deslizamentos no
entorno de morros e encostas, tampouco precisa
se preocupar com a elevação do nível do mar ou
tsunamis.
Isso não significa, porém, segurança total
aos seus habitantes.
O município sofre com enchentes pelo
transbordamento de rios e córregos, além de
alagamentos ocasionados pela obstrução ou
ineficiência dos sistemas de escoamento, bem
como impermeabilização do solo.
Estudo realizado em 2018 pelo IPT (Instituto
de Pesquisas Tecnológicas), em parceria com o
Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, mapeou
sete pontos em que há “risco médio” à integridade física das pessoas devido a inundações e um
local (Favela da Fepasa) em que há “risco alto” por
deslizamentos em Ribeirão Preto.
Os locais mais perigosos devido a inundações estão na Avenida Maurilio Biagi (trecho em
frente à Estácio de Sá), entorno do jardim Jockey
Club (favela da Locomotiva), favela do Brejo,
favela da Barragem, toda a extensão da Via Norte,
entorno da rua Guatapará e Felipe Camarão e nos
pontos próximos ao cruzamento entre as avenidas Francisco Junqueira e Jerônimo Gonçalves.

O décimo terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável prevê “medidas urgentes
para combater a mudança climática e seus
impactos”, e tem entre as suas metas “reforçar a
resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados ao clima e às catástrofes naturais
em todos os países”.
Estudos internos da Secretaria de Obras,
elaborados ao longo das últimas décadas, apontam que para solucionar completamente o
problema de inundações e alagamentos no
município seriam necessárias ao menos 40 intervenções em drenagem, com desde instalação e
troca de redes de águas pluviais até barragens
em córregos.
O custo, incluindo desapropriações, é
estimado em mais de R$ 600 milhões. Uma das
intervenções mais caras é a canalização de 13 km
do córrego Ribeirão Preto, na via Norte e adjacências, que ficaria em torno de R$ 200 milhões.
Desde 2015, porém, a Prefeitura de Ribeirão
Preto não aporta recursos para a dotação orçamentária “combate e prevenção de enchentes”.
De lá até junho de 2019, os orçamentos
reservaram expressamente R$ 2,9 milhões para
essa rubrica de investimentos, sendo R$ 400 mil
de verba municipal. Nada, porém, foi efetivamente aplicado.

CLIMA

Recursos em Ribeirão Preto
Despesas liquidadas (executadas) na dotação orçamentária “combate e
prevenção de enchentes”, conforme o orçamento de cada ano

Comparativo

*Em 2016 os recursos são relacionados à devolução, para o Ministério das Cidades, de valor excedente relacionado
a uma obra anti-enchente de um convênio firmado em 2011. Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura e
Tribunal de Contas do Estado.

Tempo de espera
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Com os cofres públicos combalidos pelas
irregularidades descobertas pela Operação
Sevandija e o rombo do IPM (Instituto de Previdência dos Municipiários), a prefeitura não dispõe
de recursos para as grandes obras e depende de
linhas externas de financiamento, como o PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento).
Mas o pesquisador do IPT Fischer Gramani,
coordenador do estudo que diagnosticou as sete
áreas com risco de inundação em Ribeirão,
aponta que medidas de baixo custo podem ter
alto impacto na amenização dos danos.
Ele cita, por exemplo, a instalação de réguas
de medição visíveis nos córregos, para que a
população saiba quando a água superou o nível

de risco, e sensores de monitoramento que
avisem os habitantes e os órgãos municipais em
tempo real.
Marcelo explica que sensores instalados nos
córregos poderiam se comunicar com os postes de
iluminação das vias públicas aos entorno, que mudariam a cor da luz quando a situação se agravasse.
Sensores também poderiam ser instalados
em bueiros de pontos estratégicos, para avisarem
a Prefeitura quando estão obstruídos ou sem dar
vazão à água.
Atualmente, a Defesa Civil informa, por meio
de mensagens SMS, a população sobre o risco de
temporais. Não há, porém, nenhum aviso local
sobre inundações e vazão dos córregos.
Foto: Enchente, 2017.
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Permeabilização
O arquiteto e urbanista Silvio Contart,
membro do Ribeirão 2030, explica que o ODS 13,
em seu conceito de combater as mudanças climáticas, dialoga com diversas ações dos demais ODS,
que vão desde o incentivo ao transporte coletivo
para diminuir a emissão de gases poluentes até o
uso de energia renovável (como solar e eólica).
A prevenção ou amenização dos riscos à
segurança dos ribeirão-pretanos devido à ação
das chuvas, explica, também são multifatoriais,
como planejamento urbano para ocupação
ordenada e conscientização da população.
Silvio diz que o “excesso pluviométrico
concentrado” representa o maior risco para
Ribeirão Preto. Ou seja: chuvas volumosas em
um curto espaço de tempo, que resultam em
alagamentos e transbordamentos dos córregos.
“A questão é: como estamos preparados,
enquanto cidade, para enfrentar esses problemas? Temos como nos anteciparmos aos riscos?
Há mecanismos para alertar a população e minimizar os dados quando eles ocorrem? Quais as
políticas de atendimento às vítimas?”, pontua.
O urbanista aponta para a necessidade de
mudança cultural na sociedade, lembrando que

no passado recente a ocupação territorial seguia
a lógica de “mandar a água [da chuva] embora”,
ou seja: escoá-la até chegar aos rios e córregos.
Isso, aponta, causa alagamentos nas áreas
mais planas e naquelas com problemas de microdrenagem ou de manutenção falha, com bocas
de lobo entupidas.
“Agora temos a diretriz de que o melhor é
segurar a água [da chuva] onde ela cai, ou seja:
com o solo permeabilizado”.
Silvio explica que algumas cidades já estão
substituindo calçadas e pisos impermeáveis
(concreto e asfalto, por exemplo) por parques e
áreas gramadas, justamente para reter a água.
“Ter áreas permeáveis dá trabalho. Tem que
cortar grama, recolher as folhas. Mas gera um
benefício para toda a sociedade”, diz Silvio.
Ele alerta que, com as mudanças climáticas,
as temperaturas médias globais estão aumentando. Ribeirão Preto, que já é considerada uma
cidade quente, pode ter os termômetros ainda
mais elevados.
“Áreas permeabilizadas, com verde e árvores, auxiliam no conforto térmico, amenizando o
aumento das temperaturas”, afirma o urbanista.
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Desafio é avançar com estações de tratamento de
resíduos e coibir irregularidades no despejo
A Bacia Hidrográfica do Pardo, composta por
27 municípios, tem oito rios ou córregos de
interesse regional para abastecimento público.
Nas últimas duas décadas o avanço no tratamento de esgoto, principalmente em Ribeirão Preto,
diminuiu significativamente a poluição das
águas.
Mesmo assim, em 2017 foram lançados,
todos os dias, cerca de 15 toneladas de dejetos
sem tratamento nos corpos hídricos da Bacia.
O décimo quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU prevê a
“conservação e uso sustentável dos oceanos, dos
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”.
Como a realidade marinha não está diretamente relacionada a Ribeirão Preto, o Instituto
Ribeirão 2030 optou por analisar as águas superficiais (rios e córregos) da região.
Segundo Carlos Alencastre, diretor regional
do DAEE (Departamento de Águas e Energia
Elétrica) e vice-presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Pardo (grupo de representantes
da sociedade civil que monitoram a preservação
e uso dos corpos hídricos), a qualidade das águas
está diretamente relacionada ao tratamento de

esgoto dos municípios.
Em 1995, por exemplo, Ribeirão tratava
apenas 4% do total de esgoto produzido. Naquele ano, aproximadamente 66,6 mil litros de dejetos apenas da população ribeirão-pretana eram
despejados por minuto nos rios e córregos.
Já em 2017, ao menos 90% do esgoto
produzido na cidade era tratado, segundo dados
do Ministério das Cidades (considerando a
porporção da água consumida pelo volume de
esgoto efetivamente tratado). Por minuto,
apesar dos avanços, 5,8 mil litros foram despejados naquele ano (uma redução de 91% em
relação a 1995). Segundo o Daerp, a partir de
2019 todo o esgoto produzido na cidade, com
exceção das ocupações irregulares será coletado
e tratado (leia mais na ODS 6).
Os avanços ocorridos principalmente nos
anos 2000 nas cidades do Comitê da Bacia do
Pardo resultaram na melhoria da qualidade dos
rios e córregos. Isso não significa, porém, que a
situação esteja confortável.
A quantidade de esgoto lançado diretamente nas águas não tem diminuído de forma significativa nos últimos anos. Em 2017, 15,5 toneladas
foram despejadas todos os dias.

RIOS E CÓRREGOS

Fonte: Sistema nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS).
*Indicador do percentual de esgoto submetido a tratamento em comparação com o total
de água que foi aferido nos hidrômetros, não considerados os vazamentos.

Fonte: Relatórios da Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do pardo (2011, 2013 e 2017)
Considerados os 27 municípios que integram a Bacia. Inclui esgoto in natura e o
remanscente mesmo após tratamento.
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“Zerar [o lançamento de esgoto nas águas]
é extremamente difícil. Mesmo as Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE) não conseguem
tratar 100%, sempre sobra um residual. Algumas ETE tratam 97% do total coletado, outras
80%”, explica Carlos Alencastre.
Ele diz que com o funcionamento das ETEs
das cidades de Caconde e Serrana, haverá dimi-

nuição no volume de esgoto despejado nos rios.
Ambas as estruturas estão praticamente prontas
e devem iniciar funcionamento em breve.
Além dessas duas, são consideradas áreas
críticas as cidades de Jardinópolis, São José do
Rio Pardo, São Sebastião da Grama e São
Simão, segundo o relatório do Comitê do
Pardo de 2017.

Situação da coleta e tratamento de
esgoto nos municípios da Bacia do Pardo

Ribeirão Preto volta suas atenções principalmente para o Rio Pardo. Já há uma certeza de
especialistas e gestores públicos de que o município terá que captar e tratar água do rio como
complementação ao Aquífero Guarani. Resta
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saber quando isso acontecerá.
A ANA (Agência Nacional de Águas) recomendou que a partir de 2015 o município
utilizasse a água do Pardo.
O projeto esbarra no custo: em 2013 uma

ETA (Estação de Tratamento de Água) foi estimada
em R$ 325 milhões (em valores à época), além de
outros R$ 200 milhões com adutoras. A proposta
previa captar 3 mil litros por segundo de água.
O Daerp informou ao Instituto Ribeirão 2030
que pretende, nos próximos três anos, atualizar o
projeto básico da ETA e buscar financiamento
para a sua construção, prevista para iniciar em
2025. O cronograma, porém, envolve diversos
fatores, como busca por financiamento e o custo

político para o gestor público.
Do ponto de vista da qualidade, o Pardo
atende às expectativas. “Em alguns pontos a
qualidade é considerada boa, em outros ótima”,
afirma Alencastre.
No trecho localizado ao lado do Clube
Regatas, em Ribeirão Preto, o Pardo recebeu
nota 61 em uma escala que vai de 0 a 100,
segundo o Índice de Qualidade das Águas da
Cetesb de 2017.

Córrego Ribeirão Preto
Já o córrego Ribeirão Preto, que corta e
dá nome à cidade, sofre com a poluição. A
conclusão das obras dos interceptores de
esgoto, que segundo o Daerp resultarão em
100% do esgoto coletado e tratado a partir de
2019, não será suficiente para solucionar o
problema.
Segundo Alencastre, o município tem
muitas ligações clandestinas ou irregulares de

saída de esgoto na rede de águas pluviais.
Ou seja: esgoto de imóveis está sendo
jogado nos rios como se fosse água da chuva.
O Daerp está ciente do problema. Lineu
Andrade de Almeida, diretor técnico da autarquia, diz que a solução está nos planos do município, com monitoramento do volume que passa
pelas galerias de águas pluviais para identificar
os locais em que há irregularidade.

Lineu Andrade de Almeida. Foto: Acervo 2030, 2019.
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Percepção
 
Em 2014 ela sofreu dois incêndios, que destruíram 63%
de seu território. Cinco anos depois, apenas 10 hectares foram
recuperados. Segundo estudo elaborado pela USP em 2017, apenas
16,7% da área urbana da cidade é coberta por árvores
A recuperação e preservação da Estação
Ecológica de Ribeirão Preto, maior reserva
ambiental da cidade, é uma das prioridades de
curto prazo para o município no âmbito do
décimo quinto Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Popularmente conhecida como Mata Santa
Tereza, localizada na zona Sul do município, ela

tem 153,95 hectares – o equivalente a 215
gramados do estádio do Maracanã.
Segundo seu Plano de Manejo, elaborado
em 2010, a Estação é o local de maior riqueza
vegetal do município, com 283 espécies cadastradas, desde árvores a arbustos. O documento
aponta, também, a existência de 126 espécies de
aves e nove de mamíferos.

Dois incêndios que se alastraram pela mata
em 2014, porém, consumiram cerca de 98 hectares, equivalentes a 63% de sua área total.
Cinco anos após o desastre ambiental, a
recuperação está em andamento, mas longe de

atingir toda a área devastada pelo desastre.
Segundo o governo estadual, responsável
pelo gerenciamento da Estação, dois projetos de
recuperação mediante compensação ambiental
foram aprovados, totalizando 82 hectares.

A Secretaria do Estado do Meio Ambiente
informou que um projeto de restauração ecológica
de 42 hectares está em execução desde outubro de
2018. Dez hectares foram recuperados até junho

de 2019. A previsão de conclusão é o ano de 2024.
Já o projeto de recuperação dos outros 40
hectares está com o prazo de execução em
elaboração.
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O ODS 15 propõe “proteger, recuperar e
promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”.
Em Ribeirão Preto, duas áreas de preservação estão cadastradas no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, gerenciado pelo
Governo Federal.
Além da Estação Ecológica, consta também
a APA (Área de Proteção Ambiental) do Morro
São Bento, com 34 hectares.
Enquanto a Estação Ecológica tem preservação total, a APA do Morro São Bento tem regras
de “uso sustentável” (coibindo, por exemplo,
barulho e eventos que gerem poluição).

Simone Kandratavicius, diretora da ONG
Pau-Brasil, explica que as unidades de conservação “auxiliam em desde a regulação do clima e
da umidade e permeabilização do solo para
recarga do Aquífero Guarani até proteger a
biodiversidade, preservando espécies ameaçadas de extinção”.
A Estação Ecológica, aponta, também tem
função de incentivar pesquisas e servir de apoio
educativo.
Segundo a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, a Estação Ecológica de Ribeirão Preto
foi criado em 1957 como Reserva Estadual
Florestal, se transformando em Estação Ecológica em 1984.
Além dos incêndios, a área é pressionada
pela expansão urbana do município.

Nova estação
Em março de 2018, a Prefeitura de Ribeirão
Preto criou, por meio de decreto, a Estação
Ecológica Guarani, em área de 43 hectares que
fica em local de recarga do aquífero Guarani, na
zona Leste da cidade.
Segundo o site da prefeitura, “na Esta-

ção só serão permitidas alterações do ecossistema que visem à restauração; manejo
de espécies para preservação biológica;
coleta de componentes do ecossistema
com a finalidade cientifica; e pesquisas
científicas”.

Arborização
Estudo realizado pelo Departamento de
Ciências Florestais da USP de Piracicaba em 2017,
a pedido da prefeitura de Ribeirão Preto, apontou
que apenas 16,7% da área urbana da cidade é
preenchida por árvores.
Em 2012 o Departamento realizou diagnóstico semelhante, que resultou no Plano Diretor de
Arborização Urbana da cidade. À época, a cobertura arbórea de Ribeirão era de 23,6%.
Em entrevista ao jornal A Cidade, o coorde-
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nador do estudo afirmou que os percentuais de
2012 e 2017 não podiam ser comparados, pois a
tecnologia utilizada foi diferente.
Ele, porém, apontou ao jornal que as
imagens evidenciaram que não houve evolução
da área verde nesse período.
Segundo o estudo, a taxa de cobertura arbórea é diferente em cada região da cidade.
Enquanto na zona Norte chega a 19,96%, na zona
Oeste é de apenas 12,7%.

 


 
  
 
  

Como o ODS 16 também traz como meta o combate à corrupção,
o Instituto Ribeirão 2030 pactuou pela criação de um
Comitê de Transparência no município
A ONU (Organização das Nações Unidas)
considera que uma região tem epidemia de
homicídios quando ultrapassa o teto de 10
mortes para cada cem mil habitantes. Ribeirão
Preto, desde 2014, fica abaixo desse patamar.
Isso não significa, porém, que a criminalidade
deixou de ser um problema na cidade.
Em 2018, os números de roubos e furtos em
Ribeirão Preto ficaram abaixo da média registrada na cidade entre 2010 e 2017, segundo dados
oficiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP).
Mesmo assim, foram registrados, em média,
11 roubos e 33 furtos diariamente (o número

inclui todos os tipos desses crimes, como cargas
e veículos) no ano passado.
Múltiplas questões interferem na criminalidade, como a vulnerabilidade social e econômica da
população, aparato policial em quantidade
suficiente e eficiente, legislação eficaz, entre outros.
Apesar da segurança pública ser, principalmente, uma função dos governos estaduais, os
municípios podem atuar auxiliando em fatores
de prevenção, como promovendo boa iluminação pública e coibindo terrenos abandonados,
além de políticas sociais direcionadas à educação e pobreza.

GESTÃO

A primeira meta do ODS 16 propõe
“reduzir significativamente todas as formas
de violência e as taxas de mortalidade
relacionada em todos os lugares”.
Comparando com cidades de porte
semelhante, Ribeirão Preto teve em 2018
taxa de homicídios de 6,8 mortes para cada
100 mil habitantes, inferior à de Santo André,
Osasco e Sorocaba, mas um pouco acima da
média do estado de São Paulo (6,7).
No país, a taxa de homicídios por 100 mil
habitantes em 2016 foi de 30,33, o triplo do
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considerado epidêmico pela ONU.
Os homicídios ocorrem por diversos fatores: motivos fúteis (brigas e desentendimentos), rixas entre facções, dívidas de drogas,
disputa por poder no crime organizado, intervenção policial, entre outros.
Entre o final da década de 1990 e início
dos anos 2000, o número de assassinatos
explodiu em Ribeirão Preto em razão da
existência de um Grupo de Extermínio na
cidade, formado por policiais que atuavam
ilegalmente.

Armamento
Entidades como Sou da Paz e Fórum
ocorreram 44.475 homicídios com arma de
Brasileiro de Segurança Pública apontam
fogo no país, contra 36.115 em 2003, segunque o Estatuto do Desarmamento (2003)
do o Atlas da Violência.
contribuiu para, a nível nacional, evitar que
Em Ribeirão Preto, entre 2010 e 2017,
mais assassinatos ocorressem.
Política293 pessoas morreram por disparos de arma
Segundo essas entidades, facilitar a
de fogo (o número inclui mortos em
circulação de armas de fogo resulta em
confronto com a polícia). Para efeito de
aumento de homicídios.
comparação, em 1999 e 200, somados,
Mesmo com as restrições legais, em 2016
foram 306 mortes.

Perfil das vítimas
Ao todo, em 2016, 62.517 assassinatos ocorreram no território nacional. Ou seja: sete pessoas
foram mortas a cada hora.
No site da ONU, a líder do Grupo Temático de
Gênero Raça e Etnia e representante de ONU
Mulheres Brasil, Nadine Gasman, diz que o perfil
das vítimas é “bem definido”:
“São jovens, negros, oriundos das periferias,
com baixa escolaridade e inserção precária no
mercado de trabalho. Portanto, não há como
atingir as metas e objetivos relacionados ao ODS de
promoção de uma sociedade mais pacífica e inclusiva se não nos dedicarmos com prioridade ao
problema do racismo que também pesa nesta
situação de distribuição desigual da violência entre

negros e brancos no Brasil”, analisa.
Enquanto a taxa de homicídios no Brasil entre
os negros é de 40,2 por 100 mil habitantes, entre os
brancos fica em 16 por 100 mil.
De todas as vítimas de assassinato, 71,5% são
negras, segundo o Atlas da Violência 2018, produzido em conjunto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
Em Ribeirão Preto o contexto é semelhante.
Segundo o Censo 2010, 29% da população no
município se declarou negra ou parda. Entretanto,
negros e pardos corresponderam a 42% das vítimas
de homicídio na cidade entre 2010 e 2017, segundo
dados levantados pelo Instituto junto ao DataSUS.
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Transparência
O ODS 16 propõe, também, ações para
“reduzir substancialmente a corrupção e o
suborno”, “desenvolver instituições eficazes,
responsáveis e transparentes” e “garantir a
tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa”.
Em 2016, foi deflagrada em Ribeirão Preto a
Operação Sevandija, que desmantelou o maior
escândalo de corrupção já descoberto na cidade,
com crimes atribuídos a integrantes do Legislativo
e Executivo local.
Ao todo, foram descobertos contratos fraudulentos em valor superior a R$ 200 milhões.
Há consenso de que um poder público transparente, com mecanismos de controle interno e
externo eficazes e permitindo que a população
exerce o controle social sobre seus atos está menos
suscetível à corrupção e erros de gestão.
Por isso, em maio de 2019 o Instituto Ribeirão
2030, junto a 14 entidades parceiras, criou o Comitê
de Transparência para fiscalizar o Executivo e Legislativo municipal e propor avanços no setor.
Entre os objetivos do Comitê está a realização
de um Fórum Municipal para debater transparência, criar o Conselho Municipal de Transparência e
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Controle Social e elaborar um Plano Municipal de
Transparência e Dados Abertos.
Fazem parte do Comitê de Transparência o
Instituto Ribeirão 2030, a 12ª Subseção da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), Acirp (Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto), Ciesp
(Centro das Indústrias do Estado de São Paulo),
Aescon (Associação das Empresas de Serviços
Contábeis de Ribeirão Preto e Região), Observatório Social de Ribeirão Preto, Sicorp (Sindicato dos
Contabilistas de Ribeirão Preto), Centro Médico de
Ribeirão Preto, Nexos Gestão Pública, Amarribo
(Amigos Associados de Ribeirão Bonito), GPublic
(Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas
Contemporâneas), Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto), AARP (Associação
dos Advogados de Ribeirão Preto), Grupo de
Pesquisa em Orçamento, Planejamento e Transparência da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e o
Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no
Comércio de Ribeirão Preto).
Entretanto, o número de passageiros do transporte coletivo não acompanha o crescimento
populacional. Pelo contrário: em 2019 há menos
passageiros do que em 2014.

 

 
  
  
 
Com esse norte, o Instituto Ribeirão 2030 auxiliou na criação
de um Pacto pela Educação e na constituição de um Comitê de
Transparência em Ribeirão Preto, além de estar atendo à saúde
financeira da prefeitura
Não basta diagnosticar e propor ações
relacionadas ao cumprimento da Agenda 2030: é
necessário criar mecanismos para que elas sejam
executadas com sucesso. O décimo sétimo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
prevê, justamente, metas para que todos os 16
ODS anteriores possam ser alcançados.
Um dos focos do ODS 17 é a realização de
parcerias. “Articular atores que atuam nos territórios como organizações e movimentos da sociedade civil, setor privado e universidades, e que
tenham como agenda comum o desenvolvimento local sustentável, é o caminho a seguir”, afirma
publicação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a responsabilidade das
prefeituras.
A construção de parcerias em prol do desenvolvimento sustentável faz parte dos princípios
de fundação do Instituto Ribeirão 2030.
Em junho de 2019, durante a 19ª Feira Nacio-

nal do Livro de Ribeirão Preto, 14 entidades
aderiram ao Pacto pela Educação a favor de uma
Cidade Educadora, em evento organizado pelo
Ribeirão 2030.
Elas atuarão em conjunto para desenvolver
e executar projetos para melhorar os indicadores
educacionais locais, além de aperfeiçoar a identificação dos ribeirão-pretanos com a cidade.
Também em junho, o Instituto Ribeirão 2030
auxiliou na criação do Comitê de Transparência,
que agrega 15 organizações (de grupos de
estudo universitários a entidades representativas de classe) para aprimorar o controle social,
tendo em vista o ODS 16.
O Comitê propõe a criação de um Plano
Municipal de Transparência e Dados abertos,
com metas e ações definidas do curto ao longo
prazo, a realização constante de Fóruns para
debater o tema e a criação de um Conselho
Municipal de Transparência e Controle Social.

Saúde financeira
Segundo a Confederação Nacional dos
Municípios, para alcançar a Agenda 2030 as
prefeituras precisam “aumentar a receita, reduzir
as despesas de custeio e aumentar investimentos
visando ao bem-estar da população”.
A CNM propõe, ressalta também a necessi-

dade de “gerir o quadro de pessoal de forma a
qualificar e incentivar cada vez mais os servidores públicos a darem o melhor de si” e “implantar ferramentas que permitam aos dirigentes
ter informações estratégicas”.
Assim como boa parte dos municípios

PARCERIA

brasileiros, a prefeitura de Ribeirão Preto tem seu
orçamento estrangulado pelo déficit previdenciário de seu funcionalismo público e crescente
gasto com folha de pagamento.
Das 17 cidades do País com entre 500 mil e
900 mil habitantes, excluindo as capitais, Ribeirão tem a maior despesa per capita com pessoal

e encargos sociais (servidores ativos, inativos,
sentenças judiciais e terceirizados).
Em 2017, Ribeirão gastou R$ 2.264 com pessoal para cada morador da cidade, acima de municípios paulistas de porte semelhante, como Santo
André (R$ 1.380), Osasco (R$ 1.506), São José dos
Campos (R$ 1.775) e Sorocaba (R$ 1.843).

Se a análise for ampliada para as 59 cidades
brasileiras com entre 300 mil e 1 milhão de
habitantes, novamente excluindo capitais, Ribeirão foi a quarta que mais gastou com pessoal per
capita, atrás apenas de Santos, Niterói e Jundiaí.
A análise foi feita pela startup de tecnologia

Gedanken a partir de dados extraídos do Siconfi
(Sistema de Informações Contábeis e Fiscais) do
Tesouro Nacional, na plataforma Finbra (Finanças
do Brasil), englobando administração direta, autarquias e Legislativo.
A situação não se restringe a 2017 (ano com
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os dados disponíveis mais atualizados no Siconfi).
O levantamento foi realizado também nos anos de
2016, 2015, 2014 e 2013. Em todos Ribeirão
figurou como a cidade campeã entre aquelas com
500 mil e 900 mil habitantes.

Os funcionários da Prefeitura de Ribeirão Preto
se aposentam pelo IPM (Instituto de Previdência
dos Municipiários). Entre 2009 e 2018, as despesas
municipais com inativos tiveram um aumento real
(já considerando a inflação) de 122%.

Vazamentos

Por conta do rombo previdenciário (ocasionado por falhas históricas de planejamento e
distorções nos benefícios), em 2018 teve que
repassar, emergencialmente, R$ 177 milhões
para cobrir o rombo, de acordo com dados
oficiais cadastrados no Ministério da Economia.
Para 2019, o Executivo prevê outros quase R$
300 milhões. E assim sucessivamente, aumentando a cada ano, em um desequilíbrio crescente.
Para efeito de comparação, todos os gastos
com as 22 mil crianças da rede municipal do

Ensino Fundamental de Ribeirão Preto somaram
R$ 159 milhões no ano passado. Ou seja: R$ 18
milhões a menos do que o utilizado para o
rombo das aposentadorias.
“Se não solucionarmos o déficit do IPM, as
finanças da prefeitura ficarão bloqueadas e serviços públicos essenciais poderão deixar de serem
prestados”, alerta Alberto Borges Matias, professor aposentado da FEA – USP (Faculdade de
Economia e Administração), ressaltando que a
cidade ficará “impraticável”.
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Consumo excessivo

Em 2018, o rombo do IPM custou quase
meio milhão de reais todos os dias para a prefeitura. Em 18 dias, consumiu mais do que todas
as despesas relacionadas à Cultura. Em cem
dias, o mesmo que todos os gastos com Assistência Social.
Sem recursos, o município recorre a
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empréstimos para investir. De cada R$ 100
previstos para obras em 2019, apenas R$ 6 sairão
dos cofres do município. O restante virá de financiamentos do governo federal ou estadual,
segundo a Lei Orçamentária.
Segundo estudos do IPM, o déficit previdenciário a longo prazo chega a R$ 20 bilhões.

ÓXIMO PASSO
ÃO DE METAS
Quando a ONU apresentou a Agenda 2030
para todos os países, sistematizou os 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável organizados abaixo de
169 metas.
A próxima atividade do
Instituto Ribeirão 2030 será consolidar
metas locais para o cumprimento dos ODS
na cidade.
Enquanto a ONU propõe, por exemplo, a
despoluição dos oceanos em todo o
mundo, o Ribeirão 2030 foca na realidade
dos rios e córregos do município, desde o
fim da eliminação do despejo de detritos,
como na proteção do Aquífero Guarani.
Se a meta global é eliminar a miséria e
erradicar a fome de aproximadamente
113 milhões de pessoas, é importante
considerar que desta quantidade alguns
são ribeirão-pretanas.
Conforme o diagnóstico, o número local
está entre 21 e 35 mil pessoas, pobres ou
extremamente pobres.
Além das metas que fazem parte da base
de informações do Instituto, outras
deverão ser acrescidas a partir da
contribuição de representantes que
atuam nas respectivas áreas
compreendidas pela Agenda.
Todos esses dados comporão
o documento que o Instituto está
preparando para junho de 2020: um plano
de cidade focando metas claras e
objetivas para serem cumpridas até 2030.
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Acesse nosso site
www.ribeirao2030.com.br
e siga o Instituto nas redes sociais

institutoribeirao2030
facebook.com/institutoribeirao2030
(16) 99371-6824

