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Apresentação 

Construir uma relação direta e estratégica com 

as comunidades de cada região do Estado, prestar 

contas das ações empreendidas, identificar as demandas 

locais e orientar os investimentos do governo e do setor 

privado. 
Estes são os principais objetivos da série de 

eventos Fórum São Paulo: Governo Presente. 

Este documento foi elaborado para subsidiar as 

discussões no fórum regional da Região do Vale 

do Ribeira, sendo constituído de quatro 

grandes blocos: 

• Governo Presente 

• Região do Vale do Ribeira 

• Prestando Contas 
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Região do Vale do Ribeira 
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São Paulo: Governo Presente 

Um novo modelo de Desenvolvimento 
para São Paulo 

Uma estratégia consistente com uma maior 
eficiência no gasto dos recursos públicos deve levar em 
conta a experiência e os resultados acumulados ao 
longo dos últimos anos, pavimentando assim o 
caminho para o desenvolvimento econômico e social 
com uma visão de futuro tanto a médio quanto a longo 
prazos. Esta visão pressupõe que o futuro seja 
construído pelas ações do presente. Ao mesmo tempo, 
todas as ações devem ser dirigidas considerando o 
cidadão como ponto de convergência. 

A realização dos fóruns está calcada nas propostas 
do governo que se inicia. Deve ser empreendedor, 
educador, solidário e prestador de serviços de 
qualidade. Não são apenas palavras. São decisões que 
guiarão as ações e avaliações do Governo. 

Governo Empreendedor 
O Governo Empreendedor caracteriza a direção 

dos investimentos no sentido da geração de 
oportunidades de trabalho com reflexos diretos na 
melhoria da renda. Essa diretriz orienta a política para 
desenvolvimento sustentável - ambiental, social e 
econômico - espalhando-se ao longo de eixos de 
desenvolvimento que mobilizam a capacidade criadora 

do setor privado. 
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O Governo concentra suas ações no 
estabelecimento de uma infra-estrutura física e de 
recursos humanos que incrementa a produtividade dos 
investimentos privados, tornando-os mais atraentes 
para geração de trabalho e renda. Os investimentos 
públicos, portanto, buscam universalizar as 
oportunidades de desenvolvimento econômico e de 
justiça social. 

As Secretarias envolvidas nesse contexto atuam 
fortemente na criação da infra-estrutura e 
instrumentalização do ambiente de produção, 
particularmente quanto à capacitação básica da 
sociedade. Neste quadro de ações prioritárias 
destacam-se as Secretarias de Agricultura e 
Abastecimento; da Ciência, Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico e Turismo; Energia, 
Recursos Hídricos e Saneamento; Transporte; Emprego 
e Relações do Trabalho: Meio Ambiente; e da 
Habitação. 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
compõem um conjunto de ações que interage com 
quase todas as Secretarias. Essencial no conceito de 
Governo Empreendedor, as universidades, institutos 
de pesquisas e entidades de ensino isoladas executam 
a política de inovação, inserindo capacidade criativa e 
excelência técnica nos processos de governo e no 
aumento da competitividade do setor privado. Estes 
centros são responsáveis, prioritariamente, pela 
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formação dos recursos humanos de nível superior 

capazes de promover a implementação de um 
processo de desenvorvirnento sustentável e contribuir 
para a formação do ressoai de nível técnico. 

O Governo Empreendedor tem como .,rna de 
suas maiores contribuições a manutenção de uma 

política fiscal capaz de promover a competitividade em 
.im ambiente de igualcade de oportunidades. 

Governo Solidário 
O Governo Solidário integra muitas ações ao 

processo de desenvolvimento sustentável das regiões. 
Faz isso baseado numa adminislração centrada no 

equi'íbrio das fo-ças promotoras da justiça social voltada 
para o homem. Nes1e conjunto tem suas ações 
concentradas nas Secretarias de Administração 

Penitenrrária; Segurar-ça; justiça e Defesa da Cioadaoia: 
Assistênoa e Desenvolvimento Saciai; Cultura; Saúce; 
Juventude, Esporte e Lazer; e Defesa Civil. Estas 
Secretaras. como as demais, passam a atuar· de forma 

rnas integrada, maxrnizardo a eficácia das diretrizes 
sociais do Governo no contexto de uma visão 

estratégica. 

A construção de penitenciárias atende não só a 

necessidade premente de abrir novas vagas, fruto de 
um combate acirrado à cri-ninaidade mas considera 

também o desejo da socieaade de reeducação dos 
presos. As novas penitenciárias, de menor porte, 
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devem ser também encaradas, a exemplo do que 
ocorre em vários países, como centros geradores de 
oportunidades de trabalho e renda. Além dos empregos 

diretos na região, criam uma demanda que deverá ser 
aproveitada na produção de oe-is e serviços. O papel 
do Estado Sondário é promover o aproveitamento 

dessas oportunidades de serviços sociais e econômicos. 

O Governo Solidário deve p-eori.par-se com a 
ocupação da população jovem em atividades 

extracunicularcs - orocesso que cria nova cultura de 
;Jresença do Coverr'o e viabiliza ações oue valorizem 

o tempo e a capacidade criativa dos cidadãos. A 

Secretaria da Juventude. l::sporte e Lazer, em parceria 
com outras secretarias, municbios e a sociedade civil. 
dirige suas ações na viabilização de um ambiente 

condizente com essa estratégia. 

A Saúde é um dos e1ementos vitais de urra 
sociedade competmva e eficiente, Trata-se de um direito 

que deve ser cada ver mais universalizado. Os 
i··rJicadores de desenvolvimento mostram a evolução 
do [stado, embora as diferenças regionais sejam 

sensíveis. A descentralização da saúde vem evoluindo 
e o governo busca participar de forma efetiva, em 

parceria com as prefeituras. 

A Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania 
apresenta ação conjunta com outras Secretarias que 
caracterizam o Governo Solidário. Na sua ação, 
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oestaca-se o ltesp - Fundação lnst tuto oe Terras do 
Estado de São P-aulo, responsável pela política agrária 
e fundiária do r s:aco 

As ações tio Governo Solidário se completam na 
atuação conjunta das Secretar as de Assrstênoa e 
Dese-ivo vimento Soc12.I por meio de prograrras cor-io 
o Renda Cidadã, que atende 50 mil farnuas em todo o 
[sta.do com o repasse de R$ 60.00 mensais. [ ü 

Secretaria da Ccltura, que tem no Projeto Guri a sua 
ação so d ária. Todas as demais Secretarias estarão 
atuando no apoio à expansão da rede local de 
assistência social, fortalecendo a família, prestando 
atenoimento à pessoa idosa ou portadora de deficiência. 
à criança e ao adolescente ou apoiando famílias 
assc-tadas 

Os indicadores sociais e o cadastro das muitas 
ertidaces envolvidas nos processos de 
desenvolvnr-e-uo econôr-uco e social oerrnmrão maior 
eficácia no alcance das metas de Governo. mdumdo 
um a,uste fno ao perfil de cada indivíduo da sociedade 
local, 

Governo Educador 
As ações co Gove-no na educação deve-n ser 

ainda mais intensificadas dentro da compreensão de 
que a sua ccbertura incompleta ou i-adccuaca afasta 
o Estaco de seu papel cor-io orornotor ca ndusão 
social. Atuam prioritariamente neste segmento as 
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Secretarias de Educação; Cultura; Juventude. Esporte 
e lazer; e da Ciênoa, Tecnologia. Desenvolvimento 
Eccnôm co e Terismo. Essa ação do Governo se 
expressa tanto nos benefocios à saúde. almcntação e 
educação, quanto na igualdade de oportunidades de 
emprego futuro, renca e qua idade de vida. 

A uruversalização da educação se estende ao 
longo da vida ~o processo de co-tm.o aprenoizado e 
aperfeiçoar-erto. As metas já estabelec das visar, 
elrrunar o anafabeusmo: garantn a íreqüência da cnança 
na escola; universalizar o ensino íundamental e 
acrrentar a escota- dade méd a, rcsu tando cm melhor 
capaotação e possbnoade de recolocação profissional. 

Pa-a os educadores são acotadas técn cas de 
aper'e.çoarnento e tecnologias de pronoçâo do 
aprerdizado e da capacidade de ensinar e. sobretudo. 
a unolantação de um srsten-a moderno de mformaçâo 

e valorização dos profissiona s da educação. 

Governo Prestador de Serviços 
de Qualidade 
O governo que se inicia incorporou a visão de 

ser urn Governo Prestaoor ce Servços ce Qualidade 
.AJérn do respeito ao udadâo. a Hosofa de qualidace 
total do Governo proporciona redução de custos e 
maior eficácia nos rescltados No setor prvado, os 
custos da falta de cua'idade pode levando à pe-ca ca 
compctitivrdadc da empresa. No setor público, a 
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satisfação do usuário estimula o civismo e restaura a 

credibilidade e a confiança na administração pública. 

A velocidade e a qualidade dos serviços são 

essenciais em um mundo em constante mutação e 

rápida desatualização das informações. As vias 

eletrônicas trazem nova dinâmica à prestação de 

serviços. Porém, o atendimento tem que estar 

associado ao respeito ao usuário. Exemplo bem 

sucedido nesse segmento é o do Poupatempo. Ao lado 

da disponibilidade de dados e informações em tempo 

real, o trato com o público implanta uma nova postura 

na prestação de serviços. 

A instalação do Governo Eletrônico incorpora a 

modernidade às relações entre governo e sociedade. 

Hoje, dados da Secretaria da Fazenda disponibilizam, 

via eletrônica, os valores referentes aos repasses de 

tributos, facilitando o acesso de dados aos municípios. 

O Banco Eletrônico de Compras e Leilão de Ofertas 

modernizam e dão transparência às compras do 

Governo de São Paulo. Muitas das Secretarias já 

oferecem serviços de pagamento de taxas e impostos 

eletronicamente. A interatividade entre os clientes e as 

unidades operacionais tem avançado e deverá ser 

priorizada nos próximos anos. 
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Vale do Ribeira 

Aspectos Gerais 

A Bacia do Rio Ribeira do lguape, formada por 

23 municípios está localizada na região sul do Estado 

de São Paulo e leste do Estado do Paraná, abrangendo 

uma área total de aproximadamente 25.000 km2, dos 

quais cerca de 17.000 km2 (dois terços) estão em 

território paulista, representando 6,9% do território 

do estado. Na área desta Bacia está contida a Região 

Administrativa de Registro, que é formada por 1 4 

municípios I e possui 12.129 km2, representando 4,9% 

do total do território do Estado de São Paulo. 

A região oferece uma diversidade de ambientes 

terrestres e aquáticos, envolvendo extensas áreas de 

relevo serrano, com fortes declividades e várzeas 

encaixadas e um setor composto por planícies costeiras, 

manguezais, terraços marinhos e fluviais, com destaque 

para o complexo estuarino-lagunar de lguape 

Cananéia. 

As características geológicas e geomorfológicas da 

região favorecem formações ambientais específicas 

como grutas, cavernas e cachoeiras, que se constituem 

em patrimônio natural de grande valor paisagístico. Em 

seu extenso litoral, há praias desertas ou com baixa 

ocupação, ilhas e regiões de restinga de incomparável 

beleza. 

Diferentes ecossistemas formam ali o maior 

patrimônio de cobertura vegetal preservada do Estado. 
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1 Os 14 mcnidpios que compõem a RA de Registro são: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, 
Eldorado, lguape. Ilha Comprida. ltarin, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu. Pariquera-Açu. Pedro 
de Toledo, Registro e Sete Barras. Estes munidpios, acrescidos dos municípios de Apial, 
Barra do Chapéu. ltaóca, lporanga. ltarapuã Paulista. Juquitiba, Ribeira, São Lourenço da 
Serra e Tapiraí. compõem o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de lguape. e o CODIVAR 
Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira. 
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Grande parte do território é coberta pela Mata 

Atlântica, protegida quase integralmente por parques, 

reservas e áreas de proteção ambiental. Em função das 

enormes extensões de mata atlântica e da diversidade 

de ecossistemas, prevalecentes na região, a Unesco 

concedeu ao Vale do Ribeira, o certificado de 

patrimônio de Reserva Natural da Humanidade. 

A região detém cerca de 50% do total das áreas 

preservadas do Estado, tendo o poder público, a partir 

dos anos 50, e de forma mais intensa nas décadas de 

70 e 80, definido e implantado diversas unidades de 

conservação na região, além da criação de organismos 

e normas de controle da ocupação regional. São 

parques estaduais, estações ecológicas, áreas de 

proteção ambiental e áreas de relevante interesse 

ecológico que compõem uma das regiões mais ricas 

do planeta em biodiversidade. 

Dados Históricos2 

A região de Registro foi uma das primeiras a ser 

ocupada no Estado de São Paulo. Sua ocupação iniciou 

se nos primórdios do século XVI, com a chegada dos 

primeiros colonizadores portugueses. Estes fundaram 

os núcleos de Cananéia e lguape, que funcionavam 

como apoio e defesa à penetração dos colonizadores, 
através do rio Ribeira. Nesse período, a economia 

regional limitava-se à pesca e à lavoura de subsistência. 

No século seguinte, a economia tomou outro 

impulso, ao serem descobertas jazidas de ouro na vila 
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de lguape, onde foi instalada a primeira casa de fundição 

do país, tornando-se, por sua posição estratégica, a 

porta de escoamento do metal. 

O povoamento, aos poucos, avançou para o 

interior, subindo o curso do Ribeira, sendo Xiririca - 

atual município de Eldorado - o mais importante núcleo 

colonial formado a partir desse processo. 

No final do século XVII, desenvolveu-se o curto 

ciclo econômico da construção naval, restrito à zona 
litorânea. Inúmeros estaleiros fixaram-se, sobretudo em 

Cananéia, formando uma importante indústria da 

construção naval. No início do século seguinte, foi 

encontrado ouro de aluvião ( metal trazido dos morros 

pela água das chuvas e fica nas superfícies ou próximo 

delas. Geralmente se alojam nos leitos dos rios) na 

zona serrana do Alto Ribeira, principalmente em Apiaí. 

No início do século XVIII, os filões auríferos 

esgotaram-se e os mineiros da região deslocaram-se 

para Minas Gerais. A partir daí, os povoamentos do 

interior passaram a viver apenas de uma lavoura de 

subsistência. Somente lguape, por ser um entreposto 

comercial portuário com o sul do país, conseguiu 

manter uma economia um pouco mais complexa. 

No final deste século, a economia da região já se 

encontrava estagnada e assim permaneceu até o início 

do século XIX, quando iniciou-se o ciclo do arroz e 

que constituir-se-ia o período de maior prosperidade 

da região. 
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O desenvolvimento da rizicultura, no entanto, 
limitava-se à zona da Baixada do Ribeira, concentrando 
se sobretudo em lguape e Cananéia, porque dependia 
do transporte fluvial. As ligações por terra eram 
precárias e, por isso, as demais áreas permaneciam 
economicamente estagnadas. 

Com a decadência do complexo rizicultor 
escravista, a região passou a viver da lavoura de 
subsistência. Nos anos 40, a cultura da banana, que já 
era plantada em ltanhaém desde 1919, passa a ter 
importância econômica na região, dada a possibilidade 
de sua exportação para a Argentina, via o Porto de 
lguape. Nos anos 50, a cultura da banana na região 
beneficiou-se, ainda, do frete de retorno para a 
Argentina, de caminhões que de lá transportavam 
maçãs. Nos anos 40, ainda, foi introduzida a cultura 
do chá por imigrantes japoneses. Com a fixação dos 
imigrantes japoneses, o núcleo de Registro substituiu 
lguape como centro da colonização e como o 
município economicamente mais importante. 

1 nfra-estrutu ra 

As principais rodovias que cortam a região do 
Vale do Ribeira são a BR-1 1 6 (Rodovia Régis 
Bittencourt), ligando São Paulo à Curitiba e a SP-250, 
que dá acesso ao Alto Vale. No setor Ferroviário, tem 
se a ferrovia Santos-Juquiá, que é usada para o 
transporte de cargas, além da ferrovia Santos-Jundiaí e 
ferrovia Apiaí-ltapeva, que são destinadas para o 
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transporte de cargas e passageiros. O município de 
Registro conta com um aeroporto municipal e é o 
município-sede da região do Vale do Ribeira que 
centraliza diversas atividades econômicas e órgãos 
estaduais responsáveis pelo planejamento, assim como 
pela administração regional. A grande demanda da 
região é a finalização do duplicação da Régis. Vislumbra 
se grandes oportunidades de crescimento da economia 
local após a conclusão da duplicação. 

Tradicionalmente, o transporte hidroviário, no 
Vale do Ribeira, foi uma conseqüência natural da 
existência de uma vasta rede de drenagem na região. 
No entanto, o sistema hidroviário do Vale do Ribeira 
foi comprometido seriamente pelo assoreamento do 
porto de lguape, causado pela construção do Canal 
do Valo Grande, cuja abertura teve conseqüências 
graves para toda a região. O processo de erosão, 
desencadeado pelo encurtamento do curso do rio e 
pelo aumento de sua declividade, causou um rápido 
assoreamento, que acabou por impedir o acesso de 
navios de grande porte ao porto de lguape. Assim, a 
região isolou-se do restante do Estado e sofreu um 
processo de estagnação econômica, agravado pela 
inviabilização do porto, inexistência de estradas, 
ferrovias e decadência da navegação. 
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Vocação Regional 

O Vale do Ribeira tem características econômico 

sociais bastante singulares, apresentando os mais baixos 

índices de desenvolvimento do Estado de São Paulo, 

tendo sua economia baseada principalmente na 

agricultura (banana e chá), mineração e extrativismo 

vegetal (palmito). Apresenta, contudo vantagens para 

o desenvolvimento de uma série de atividades 

econômicas como o ecoturismo, a agroindústria da 

banana e palmito, bubalinocultura, flores e plantas 

ornamentais, pesca e aquicultura e agregação de valor 

à exploração mineral. A cultura do chá tem perdido 

importância econômica, sendo necessário buscar uma 

reestruturação do setor. 

Ecoturismo 

Dos 900.000 hectares de Parques Estaduais e 

Reservas Naturais do Estado de São Paulo, 

aproximadamente 40% estão distribuídos pelo Vale do 

Ribeira, ocupando 60% de suas terras, sendo boa parte 

aberta à visitação pública. Os Parques Estaduais na 

região são: Intervales, Carlos Botelho, Turístico do Alto 

Ribeira - PETAR, Jacupiranga, Pariquera-Abaixo, Serra 

do Mar e Ilha do Cardoso. A região conta ainda com 

as seguintes áreas de proteção ambiental - APAs, 

Estaduais ou Federais: Ilha Comprida, Serras do Mar, 

Cananéia, lguape e Peruíbe. Além disso, encontra-se 

no Vale a Estação Ecológica Juréia-ltatins. 
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Com todos estes recursos naturais e 

considerando ainda a proximidade com duas 

importantes capitais brasileiras - São Paulo e Curitiba - 

e com as regiões de Sorocaba e Baixada Santista, o 

Vale do Ribeira deverá tornar-se um importante pólo 

de desenvolvimento ecoturístico. 

Também importantes são os atrativos culturais, 

como manifestações folclóricas - artesanato, fandango, 

festas típicas - e seu patrimônio histórico, com sítios 

datados dos séculos XVI e XVII. 

Apesar do potencial das atrações naturais e 

culturais, a atividade turística do Vale do Ribeira 

apresenta deficiência em termos de saneamento, 

transportes, serviços prestados e acesso do turista, 

promoção e divulgação. Além disso, é preciso aumentar 

a participação da população local na operação das 

atividades turísticas, o que pressupõe investimento em 

formação específica para o turismo e para o 

empreendedorismo na área. 

Banana 
A cultura da banana no Vale do Ribeira foi 

implantada tendo como vantagem principal a 

localização, junto à Grande São Paulo e com acesso ao 

porto de lguape, viabilizando a exportação para a 

Argentina. De fato, nos dias de hoje a cultura perdeu 

muito do dinamismo e rentabilidade. Segundo dados 

do Instituto de Economia Agrícola, a produtividade da 

banana em Registro é de apenas 20 t/ha, enquanto na 
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região de Tupã, no Estado de São Paulo, a produtividade 
atinge mais de 60 t/ha. Ademais, esta diferença não se 
deve, fundamentalmente, à tecnologia praticada; a 
principal restrição ao desenvolvimento da banana no 
Vale do Ribeira é climática. Registro, por exemplo, tem 
ventos freqüentes e temperaturas no inverno que 
chegam a I O O C, enquanto as temperaturas ideais para 
a cultura estão acima de 24º C. A superação desta 
restrição natural à bananicultura pressupõe 
investimentos na comercialização e distribuição do 
produto e agregação de valor através da agroindústria. 

Palmito 

O cultivo e industrialização do palmito, seja o 
jussara, açaí ou pupunha, apresentam-se como uma 
oportunidade econômica para a região. Oficialmente, 
o país já chegou a produzir mais de 200 mil toneladas 
anuais. Mas a produção efetiva é muito maior, 
considerando o extrativismo clandestino e predatório. 
A exploração predatória da palmeira juçara fez com 
que seu número caísse bruscamente na região. A agro 
indústria do palmito, transferiu-se então para a região 
Norte, onde o açaizeiro e a pupunha passaram a ser 
explorados comercialmente. Hoje o maior produtor 
nacional é o Estado do Pará 

O grande entrave encontrado neste mercado 
relaciona-se à qualidade. A ocorrência de contaminação 
ou a simples alteração no paladar ou no aroma costuma 
afastar consumidores. A reduzida padronização da 
matéria-prima, dado o caráter predominantemente 
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extrativo de sua exploração, contribuiu com tal 
problema. Uma certa desconfiança do público 
consumidor com a qualidade, ao que tudo indica, ajuda 
a manter a demanda em baixos níveis. A produção 
racional, por outro lado, permite transformar tal 
dificuldade em vantagem: um produto de qualidade, 
que ganhe a confiança do público, processado de ponta 
a ponta, permite a diferenciação, ganhos de 
competitividade e a conquista de filões suplementares 
da demanda nacional e internacional. A expansão da 
demanda pode ser atingida sem maiores entraves, 
mediante a padronização da qualidade e um bom 
trabalho de divulgação do produto no mercado, 
particularmente o internacional. 

O palmito enlatado, de alto valor agregado, seria 
favorecido pelas condições logísticas da região, . 
caracterizadas pela proximidade do porto de Santos e 
do maior pólo consumidor da América Latina. Sua 
produção é, ademais, uma atividade simples, que 
dispensa insumos e processos mais complexos e que 
adequasse bem ao ecossistema da Serra do Mar. 

Flores e plantas ornamentais 

Tradicionalmente a produção de flores e plantas 
ornamentais está fortemente concentrada no estado 
de São Paulo, em Holambra, Arujá, Atibaia, lbiúna, 
Paranapanema e Vale do Ribeira, e está basicamente 
voltada ao mercado interno. A distribuição é realizada 
através de empresas atacadistas que se abastecem, 
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principalmente em três grandes centros de 
comercialização: CEAGESP (São Paulo), CEASA 
(Campinas) e Veiling Holambra. 

A estrutura do setor no Brasil encontra-se em 
fase de construção, com início da profissionalização de 
produtores, distribuidores e floristas e passa por 
momentos de definições quanto à sua estrutura de 
produção, escoamento e comercialização. 

O mercado consumidor está cada vez mais 
exigente em termos de padrões de qualidade, preços, 
pontualidade e atendimento; demandando uma 
profissionalização maior quanto ao processo de 
padronização, tratamentos de pós-colheita, 
embalagens, transporte e distribuição. 

A produção é mais eficiente se for baseada em 
ações cooperadas. A exportação exige freqüência 
constante na quantidade e padrão de qualidade, o que 
implica em organização e profissionalismo dos 
produtores e esbarra em questões ambientais devido 
ao uso de herbicidas. A dificuldade de cooperação entre 
os produtores, assim como o custo dos fretes aéreos, 
ausência de sistema de refrigeração nos aeroportos e 
burocracia são alguns dos problemas que devem ser 
minimizados para a exportação. 

Para que o Vale do Ribeira possa se tornar um 
grande produtor e exportador de flores e plantas 
ornamentais, é necessário adotar tecnologias avançadas 
nos sistemas de produção, com uso de material 
genético adequado, treinamento e capacitação da mão- 
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de-obra, profissionalismo gerencial e comercial, 
exploração das aptidões regionais, organização de suas 
estruturas de comercialização, profissionalização dos 
processos de logística e de distribuição, investimento 
em tecnologias de pós-colheita e embalagens. Algumas 
iniciativas de uso da biotecnologia em agricultura 
orgânica já estão em andamento na região. 

Bubalicocultura 

As condições ambientais do Vale do Ribeira, com 
grandes amplitudes térmicas, alta umidade, abundância 
de água corrente e terrenos alagadiços, são propícias 
para a criação de búfalos. O produto mais valorizado 
na exploração da bubalinocultura é o leite, em geral 
utilizado na fabricação de queijos de alto valor. 

A bubalinocultura tem crescido no setor 
agropecuário do país graças às características do 
rebanho como docilidade, capacidade de adaptação às 
diferentes condições ambientais e elevada taxa de 
produtividade em leite, carne e trabalho. 

Estes animais apresentam carne de excelente 
qualidade, apresentando índices de colesterol menor 
que da carne bovina. Apesar disso, é incipiente a 
introdução da carne do búfalo como um prod~to 
diferenciado da carne bovina. Ainda predomina a 
comercialização desta como carne bovina, sendo que 
os frigoríficos pagam pela arroba do búfalo como arroba 
de vaca (menor que a do boi). 
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A Estação Experimental do Instituto de Zootecnia, 

localizada no Vale do Ribeira, já acumula conhecimento 

suficiente para orientar empreendedores nesta área. 

Chá 
O chá é uma cultura tradicional na região, trazida 

pela colonização japonesa. Possibilitou a criação de um 

sistema integrado entre a indústria e os produtores. A 

produção é voltada quase na totalidade para o mercado 

externo (principalmente Europa). 

Os principais municípios produtores de chá são 

Registro, Pariquera-açu, e Sete Barras. Na sua grande 

maioria são pequenos agricultores, com 4 hectares em 

média, e as plantações já têm a idade de 25 anos, em 

média. Entretanto há muito tempo não são pesquisadas 

novas variedades mais produtivas e mais adaptáveis . 

Na região chegaram a existir nove unidades 

beneficiadoras do produto. Atualmente, existem menos 

de quatro em funcionamento. De 1994 para 1999 a 

área plantada com chá no Vale reduziu-se de mais de 

5,5 mil ha, para algo em torno a 700 ha. 

O chá pode tornar-se um produto de alto valor 

agregado caso invista-se no desenvolvimento de 

marcas, diversidade e canais de distribuição, no Brasil 

e exterior. Para tanto é necessário um esforço 

empresarial com apoio governamental. 
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Pesca e Aquicultura 

O litoral sul do Estado de São Paulo apresenta 

uma atividade pesqueira muito grande, com produção 

dividida em três principais municípios, Cananéia, lguape 

e Ilha Comprida. A produção total desembarcada em 

1999 foi de 2.112 ton., 1.044 ton. e 32 ton., 

respectivamente. 

A atividade pesqueira está dividida em pesca 

artesanal e industrial envolvendo 2.500 pescadores, 

com utilização de diversas artes de pesca e métodos 

de captura. 

Como formas alternativas de reduzir a pressão 

da pesca sobre os estoques disponíveis, destacam-se 

os programas que visam complementar a oferta de 

pescado, via aquicultura, e mais especificamente, pela 

piscicultura (criação e reprodução de peixes em 

condições controladas). 

Relativamente à pesca extrativa, a piscicultura 

apresenta algumas vantagens, pois permite ao 

empresário exercer controle sobre a produtividade, 

alocando eficientemente seus recursos produtivos de 

forma a obter a máxima renda econômica. Garante 

se, ainda, a oferta em volumes predeterminados, com 

padrões de qualidade e uniformidade difíceis de serem 

atingidos pela pesca extrativa. 

A maior exigência da piscicultura é para com a 

qualidade da água. Os peixes acabam funcionando 

como um bioindicador do meio ambiente, pois não 
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suportam poluição nem o uso de agrotóxicos. A 

piscicultura marinha e estuarina está sujeita a riscos 

ambientais e doenças, sofrendo ameaças da poluição 

costeira, cada vez mais intensa. Neste sentido, há que 

salientar-se os riscos da poluição orgânica por esgotos, 

sedimentação, poluição química, modificações 

ambientais, ataques de vírus, bactérias, fungos e outros 

microrganismos causadores de doenças. Segundo 

técnicos do lbama, perdas anuais de US$ 15 milhões 

ocorrem no país devido às doenças causadas por 

microrganismos patogênicos ou pela poluição costeira. 

Por outro lado, a instalação de projetos de cultivas 

aquáticos nas regiões litorâneas, por exemplo, passou 

a atuar, em contrapartida, como um importante 

obstáculo inibidor para projetos industriais 

potencialmente poluidores dessas áreas, bem como 

um importante indicador da ocorrência de poluição 

em conseqüência dos efeitos danosos sobre os cultivas. 

A disseminação dos cultivas litorâneos, assim, além das 

vantagens socioeconômicas que produzem, 

pressionarão as autoridades governamentais a serem 

mais exigentes e atuantes nas suas ações voltadas para 

a melhoria da qualidade dos ambientes estuarinos e 

marinhos. 

Mineração 
A indústria extrativa mineral detém um dos mais 

importantes e mais diversificados potenciais minerais 

do Estado. Este potencial está traduzido em recursos 

descobertos e reservas apreciáveis de uma série de 
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bens minerais não metálicos., incluindo calcáreos para 

a indústria cimenteira, dolomitos para a indústria 

vidreira, filitos para indústria cerâmica e carga mineral, 

areia, rochas para brita, rochas ornamentais, água 

mineral, entre outros. 

O município de Cajati possui a maior exploração 

mineral da região, produzindo cimento, argamassa, 

ácido sulfúrico e fosfórico, fertilizantes fosfáticos e ração 

animal. 

O desenvolvimento da atividade minerária no Vale 

do Ribeira carece, ainda, de um planejamento global 

que incorpore um inventário do potencial , o 

zoneamento e regulamentação da exploração, levando 

em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais; 

agregação de valor aos minerais locais, através de 

beneficiamento ou industrialização local; estratégias de 

comercialização e planos de manejo integrado. 

Rede Urbana 

Com a chegada dos japoneses e a instalação de 

sua base produtiva em Registro, o eixo econômico da 

região que, desde o século XVI, direcionava-se do 

interior para lguape, pelo rio Ribeira, transversalmente 

à costa, passou a correr paralelo ao litoral, de Registro 

para Juquiá e daí, por via férrea, para Santos. Nesse 

processo, lguape perdeu a primazia que tivera no 

passado e cedeu seu lugar a Registro, que se tornou o 

centro da região. 
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O município sede de Registro polariza a atividade 

econômica regional e vem se consolidando como área 

prestadora de serviços para os turistas que visitam a 

região. 

A construção da Rodovia Régis Bittencourt (BR- 

1 16), que liga São Paulo a Curitiba, na década de 60, 

provocou modificações na forma de ocupação da 

região, com a área costeira de lguape e Cananéia 

passando por intensa valorização imobiliária, ligada ao 

lazer e turismo, que, juntamente com as atividades 

produtivas e extrativistas acabam, por vezes, 

degradando áreas de conservação, colocando em risco 

a necessária preservação de recursos naturais. Os 

municípios mais distantes do eixo da BR - 1 16 são os 

mais pobres da RA de Registro. 

Passando por uma urbanização acelerada, a RA 

de Registro vem requerendo crescentes serviços 

urbanos de saúde, educação, transporte coletivo, infra 

estrutura sanitária e lazer, que não sejam agressores 

de seu meio ambiente privilegiado. 

Dados Demográficos 

A população da RA de Registro era, em 2000, de 

265.753 habitantes, ou 0,7% do total estadual. 

Historicamente, a região é uma das que apresentam 

as menores taxas de crescimento populacional. Em 

função da falta de perspectivas de emprego e de 

inserção socioeconômica, o saldo migratório da região 

vem sendo negativo. 
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No período de 1991 a 2000, a taxa geométrica 

de crescimento anual da população da RA foi de 1 ,77%, 

inferior à média do Estado. 

Apesar da RA de Registro ter tido um acelerado 

processo de urbanização, na segunda metade do século 

XX, ela ainda é a Região Administrativa que apresenta 

a mais baixa taxa de urbanização do Estado de São 

Paulo, de 66,27%, segundo dados de 2000. 

A região é a que apresenta a menor densidade 

demográfica do Estado de São Paulo. Em 2000, o Estado 

- com uma área de 248.600 km2 - possuía uma 

densidade demográfica de 148,96 habitantes por km2; 

já a RA de Registro, nesse mesmo ano, apresentava 

apenas 21,91 habitantes por km2. 

Aspectos Econômicos 

O Produto Interno Bruto (PIB) da RA de Registro, 

em 1996, foi de R$ 658 milhões, representando apenas 

0,25% do total do Estado. 

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) - que é o valor 

das saídas de mercadorias, acrescido do valor das 

prestações de serviços no seu território, deduzido o 

valor das entradas de mercadorias, em cada ano civil, 

das atividades econômicas da região-, em 2000, foi de 

R$ 478 milhões, ou 0,2% do total do Estado. Devido 

à predominância da agroindústria e da presença de 

alguns gêneros de indústria, na economia regional, cerca 

de 50% do VAF da RA é proveniente da indústria. 
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O comércio e os serviços contribuem com cerca 
de 20% e 16%, respectivamente, e os demais 14% 
do VAF regional são provenientes da agricultura e de 
outros setores. 

Mercado de Trabalho 

Segundo dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), entre 199 1 e 2000, o total de empregos 
da RA de Registro aumentou de 17,3 mil para 24.7 
mil, ou seja, 43%, tendo havido aumento de 63% nos 
empregos ocupados no comércio e de 64% nos 
serviços. Por outro lado, nesse período, houve 
decréscimo absoluto do número dos empregos 
ocupados na indústria, que passou de 4,6 mil, em 1991, 
para 3,2 mil, em 2000. Os demais empregos ocupados 
cresceram de 2,9 mil, em 1991, para 5,4 mil, em 2000. 

Em 199 1 , a RA participava com pouco mais de 
0,2% do total de empregos ocupados, no Estado de 
São Paulo e, em 2000, esse percentual foi de 0,3%. 

Indicadores Sociais 

Os parâmetros socioeconômicos e demográficos, 
tais como mortalidade infantil, abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgotos, condições de habitação 
e níveis de renda e de escolaridade, apresentam todos 
uma imagem contrastante com o restante do estado. 
Além disso, o Vale do Ribeira é uma região peculiar 
por ser uma das áreas menos urbanizadas do estado, 
com grande parcela da população vivendo em áreas 
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rurais e desenvolvendo atividades agrícolas de 
subsistência e extrativistas. 

Embora o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH)3 da RA de Registro venha aumentando, ao longo 
dos anos, ele ainda é o mais baixo entre as Regiões 
Administrativas do Estado. De acordo com a nova 
metodologia do PNUD, em 1970, o IDH da RA era 
de 0,499 e o do Estado, 0,607; em 1996, o IDH da 
região foi de 0,716 e o do Estado, de 0,786; e, em 
2000, a RA teve um IDH de 0,746, contra 0,814 do 
Estado. Significa, pois, em conformidade com os 
critérios adotados, que a RA passou de um valor 
classificado como baixo, em 1970, para outro 
considerado médio, em termos de desenvolvimento 
humano. 
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Prestando Contas 
As ações realizadas pelo Governo do Estado, por 

meio de suas Secretarias e órgãos a elas vinculados, 

no período de 1995 a 2002, ressaltam o empenho 

dessa administração em conseguir a melhor infra 

estrutura em transportes, telecomunicações, energia, 

educação e especialização de mão-de-obra. 

Governo Empreendedor 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

A visão estratégica do uso do agronegócio como 

instrumento de desenvolvimento sustentado levou a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento a dirigir seus 

investimentos para criar um ambiente que fortalecesse 

a competitividade regional. 

A estrutura de inovação e de assistência foi 

aprimorada pela criação do Pólo de Desenvolvimento 

Regional e Tecnológico em Pariqueraçu, como resposta 

às demandas locais. 

Destacam-se os investimentos em obras de infra 

estrutura, como o Programa Melhor Caminho, 

instalação de Pontes Metálicas e Programa de 

Microbacias Hidrográficas - no controle de erosão, 

incentivo ao plantio direto e conservação de córregos 

e matas ciliares. 

O Programa Melhor Caminho recuperou 208,62 

km de estradas rurais facilitando o escoamento da 
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produção. As Pontes Metálicas já somam 60 convênios, 

todas instaladas e outras 152 solicitadas estão sendo 

avaliadas. 

Para a implantação de pequenas indústrias foram 

aprovados 1 7 Galpões do Agronegócio que criarão 

condições para gerar 1 00 empresas e 2 mil empregos. 

Secretaria dos Transportes 

A Secretaria dos Transportes tem como uma de 

suas metas gerir os sistemas multimodais promovendo 

economia, conforto e segurança aos usuários. Neste 

enfoque, entre 1995 e 2002, realizou: 

Obras em 195 km, entre pavimentação e 

recuperação de rodovias estaduais e vicinais, incluindo 

nestes casos contenção e drenagem, pontes e outras 

obras com investimento de R$ 36,9 milhões. 

Beneficiando uma população de 395 mil habitantes e 

reduzindo o tempo e custo do escoamento da 

produção. Outros 13 convênios foram firmados com 

1 O municípios, um investimento de R$ 15 milhões para 

recuperação de 191 km de rodovias vicinais. 

A Secretaria está realizando as obras de 

pavimentação na SP-139. São 12,5 km, com a 

construção de três pontes no valor de R$ 2,9 milhões 

e a construção da ponte sobre o Rio Ribeira do lguape 

na SP-165, no valor de R$4,8 milhões. As obras 

deverão estar concluídas em novembro/03. 
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Para rede aeroportuária, as obras de 

recapeamento da pista de pouso e construção da pista 

de táxi e pátio, drenagem e obras complementares do 

Aeroporto de Registro trarão desenvolvimento 

econômico à região, uma vez que este servirá como 

um aeroporto de apoio, principalmente para a aviação 

geral, no sentido de servir como alternativa, escala de 

abastecimento, emergências, em uma extensa área 

desprovida deste tipo de infra-estrutura. 

Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e 

Saneamento 

Na área de Energia, a Região Administrativa do 

Vale do Ribeira é atendida pela concessionária 

ELEKTRO na distribuição de energia elétrica e pela 

concessionária GAS NATURAL São Paulo Sul S.A. na 

distribuição de gás canalizado. 

Do total arrecadado no leilão da Comgás, uma 

parcela no valor de R$ 47,5 milhões foi destinada pelo 

Governo estadual ao Fundo de Desenvolvimento do 

Vale do Ribeira. 

O contrato assinado com a concessionária privada 

é fiscalizado pela Comissão de Serviços Públicos de 

Energia - CSPE, e exige determinados investimentos 

físicos e financeiros da concessionária no prazo de 3 a 

5 anos, e outros entre 5 e I O anos, para a construção 
de redes de distribuição e para a difusão da distribuição 

de gás na região. 
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Secretaria da Habitação 

Entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, a 

CDHU desenvolveu uma série de ações na região com 

o objetivo de melhorar as condições de vida e oferecer 

mais dignidade à população de baixa renda. No 

período, foram investidos mais de R$ 32 milhões na 

construção de 2.538 moradias que beneficiaram cerca 

de 13.970 pessoas. 

As novas casas foram entregues às famílias que 

possuem renda mensal entre I e I O salários mínimos 

e as modalidades de construção adotadas na região 

foram o Habiteto e a Empreitada Global. 

Novos recursos, da ordem de R$ 1 1 ,4 milhões, 

já foram destinados à região pela CDHU. Com eles, 

serão construídas mais 727 moradias, das quais 570 

estão em execução. Assim, será possível beneficiar 

novas famílias e reduzir o déficit habitacional. 

Secretaria de Ciência, Tecnologia, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo 

O Governo criou a Faculdade de Zootecnia no 

âmbito da UNESP a qual se encontra em fase de 

implantação em Registro. 

A escola técnica da Fundação Paula Souza. em 

lguape, atende às necessidades do setor produtivo da 

região. De um total de 183 alunos, nos três ciclos, 
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sendo 24 em agricultura, 21 florestal, 67 em meio 
ambiente e 71 em turismo. 

Foram repassados, para projetos ligados ao 
turismo, recursos do DADE (Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias) no valor de R$ 7, 1 
milhões para os municípios de Cananéia, Eldorado, 
lguape e Ilha Comprida. Outros R$ 3, 1 milhões foram 
autorizados 

Paralelamente à interface educadora da pasta, 
destacam-se a atuação e assistência a municípios e 
empresas através do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) e na implantação de instrumentos capazes de 
facilitar a criação de empresas tecnológicas. Os 
municípios são atendidos através de dois programas: 
PATEM (Programa de Assistência Técnica aos 
Municípios) e PRODEM (Programa de 
Desenvolvimento Econômico Municipal). 
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Secretaria do Meio Ambiente 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) 
gerencia, na região, 6 parques estaduais e 2 estações 
ecológicas, que abrangem uma área de 307 .140,24 
hectares. Estas unidades têm recebido 
aproximadamente 150 mil pessoas por ano. Os 
investimentos nestas unidades, de 1995 a 2003, foram 
de R$ 723,9 mil provenientes do Convênio com o 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes; R$ 1.4 milhão oriundos do banco alemão 
l<reditanstalt fur Wiederaufbau e R$ 473,4 mil Governo 
do Estado. Estes investimentos resultaram em melhoria 
da infra-estrutura, da fiscalização e do atendimento ao 
público, além da agilização do licenciamento ambiental. 

A Secretaria vem desenvolvendo, na região, ações 
voltadas para o planejamento territorial, com ênfase à 
gestão de atividades minerarias, avaliações de risco e 
poluição ambiental. Neste sentido, está elaborando 
sistemas de informações geoambientais que 
incorporarão os diagnósticos e prognósticos sobre o 
meio físico da Zona Costeira e do Vale do Ribeira. 
Elaborou, também, o Plano Diretor de Mineração do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul, com as diretrizes para o 
desenvolvimento da atividade mineraria de forma 
compatível com as condições ambientais e baseado nas 
diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Região. 

A SMA propôs o macrozoneamento do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul com o objetivo de instrumentalizar 
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e gerenciar o desenvolvimento sustentável da região, 
com a participação de municípios e organizações da 
sociedade civil. 

Apoia, promove e executa ações que conciliam a 
conservação das florestas ao desenvolvimento sooal e 
econômico das comunidades. Sua atuação tem gerado 
modelos e experiências que orientam o 
estabelecimento de políticas públicas, além de contribuir 
para a solução de conflitos, adequando a legislação ao 
uso sustentável dos recursos naturais. Entre os projetos 
desenvolvidos nesta linha, pode-se citar: repovoamento 
de palmiteiro juçara e instalação de viveiros coletivos 
de mudas florestais, ordenamento e exploração da ostra 
do mangue do estuário de Cananéia e implantação da 
Reserva Extrativista do Mandira (premiado na Rio + 1 O 
em Johanesburgo), exploração sustentável de plantas 
medicinais e aromáticas nativas. 

Na área do ecoturismo foram desenvolvidos 
trabalhos nos Parques Estaduais Intervales, Ilha do 
Cardoso, Campina do Encantado, Serra do Mar, Carlos 
Botelho e Jacupiranga, que recebem cerca de 150 mil 
visitantes por ano. 

Foram investidos, na área de resíduos sólidos 
domiciliares, na região, R$2,8 milhões para a 
construção de aterros sanitários em valas e aquisição 
de equipamentos para a coleta e operação dos aterros. 
Esta ação tem permitido eliminar os lixões e a 
contaminação das águas, do ar e do solo, bem como 
os efeitos danosos sobre a saúde pública. 
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Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 

A preocupação do Governo com geração de 
emprego e oportunidades de trabalho foi intensificada 
pela Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho 
que atuou de forma efetiva melhorando as 
oportunidades de trabalho dos 23 municípios na 
abrangência do CODIVAR 

Banco do Povo Paulista financia de R$ 200,00 a 
R$ 5.000.00 para pessoas fisicas e jurídicas a juros de 

1 % ao mês. Na região possuem 14 unidades e 91 3 
contratos perfazendo o montante de R$ 1 ,6 milhão; 

Comissão Municipal de Emprego: Fórum onde 
representantes do município, dos trabalhadores 
(sindicatos) e empregadores desenvolvem ações 
coletivas no combate ao desemprego. Na região 
existem 21 Comissões; 

Programa Estadual de Qualificação Profissional: 
Habilita o trabalhador desempregado ou em vias de 
perder o emprego, ampliando as oportunidades de 
trabalho. Na região foram qualificadas 7.506 pessoas 
com o investimento de R$ 934,4 mil (Recursos Federais 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT); 

Posto de Atendimento ao Trabalhador: É o ponto 
de encontro entre a população e o Sistema Público de 
Emprego do Estado. Tem como objetivo viabilizar e 
divulgar de forma integrada todos os Programas da 
SERT Presta serviço de Intermediação de Mão-de-Obra 
( coloca os trabalhadores em contato com as empresas 
interessadas em contratar), realiza encaminhamento do 
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Seguro-Desemprego, emite Carteira de Trabalho, 
presta Orientação Trabalhista, promove informações 
e inscrições para o Programa Estadual de Qualificação, 
para o PROGER, PADEF. Banco do Povo Paulista e 
demais programas da SERT 

Na região existem 3 postos, onde foram 
cadastrados 9. 146 trabalhadores pelo Serviço de 
Intermediação de Mão-de-Obra, encaminhados às 
empresas 2.054 (os candidatos podem ser 
encaminhados mais de uma vez), colocados 602 e 
ofertadas 1 .032 vagas. 

Programa de Auto-Emprego - PAE: incentiva a 
criação de pequenos empreendimentos e cooperativas 
populares para gerar trabalho e renda nas regiões, 
cidades e bairros com maior índice de exclusão do 
Estado de São Paulo. É realizado em convênio com a 
Agência das Nações Unidas para Alimentação e a 
Agricultura- FAO/ONU. Na região foram capacitados 

1 .794 empreendedores e constituídos 60 
empreendimentos; 

Programa de Geração de Emprego e Renda - 
PROGER Urbano: Programa Federal que estimula a 
criação e ampliação de negócios por meio de 
financiamentos a juros baixos, fomentando atividades 
que garantam trabalho e remuneração. É 
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil atendendo todo o Estado de São Paulo. Na 
região foram realizados 429 contratos no montante 
de R$ 4,8 milhões. 
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Programa Frentes de Trabalho - oferece durante 
nove meses aos trabalhadores desempregados bolsa 
auxílio, cesta básica de alimentos e curso de qualificação 
profissional, abrange os 39 municípios da RMSP e o 
município de Cubatão. Na região do CODIVAR foram 
atendidas 1.1 1 O pessoas. 

Programa Jovem Cidadão - Meu Primeiro 
Trabalho: Tem o objetivo de oferecer oportunidade de 
estágio remunerado, com duração de seis meses, para 
jovens estudantes com idade entre 1 6 e 21 anos e 
regularmente matriculados no ensino médio da rede 
pública, que procuram sua primeira experiência no 
mercado de trabalho. Na região passaram pelo 

programa 99 jovens. 

Secretaria de Transportes Metropolitanos 

Coordenadoria de Assistência aos Municípios: Foi 
elaborado em 2002 o Plano de Desenvolvimento do 
Sistema Viário de Interesse Metropolitano (SIVIM) na 
RMSP, em concordância com o PITU-2020 (Plano 
Integrado de Transportes Urbanos para o Ano 2020). 

O plano contempla os Municípios de Juquitiba e 
de São Lourenço da Serra no estudo da melhoria da 
acessibilidade na RMSP. Acham-se assim levantadas as 
necessidades dos seus sistemas viários, efetuados os 
diagnósticos e propostas as diretrizes para intervenções 
no curto (2005), médio (201 O) e longo (2020) prazos. 
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Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 
Paulo: Dada a baixa densidade demográfica desses 
municípios existem apenas duas linhas intermunicipais 
operando, com um total de 9 veículos e média mensal 
de 136 mil passageiros. As linhas têm origem em 
Juquitiba, servem São Lourenço - com destino a São 
Paulo - via seus diferentes itinerários. 

Governo Solidário 

Secretaria da Segurança 

O Governo do Estado vem desenvolvendo um 
trabalho incessante também na área da Segurança 
Pública. A preocupação em equipar a polícia para o 
atendimento às demandas da sociedade levou o 
governo a dar especial ênfase à estrutura de 
funcionamento da atividade policial, o que se reflete 
nos grandes investimentos que vêm sendo feitos desde 
1995. 

Já entregou para os municípios que compõem a 
Região Administrativa do Vale do Ribeira, 282 armas, 
125 algemas e 3 1 O coletes. A região recebeu 249 
viaturas e I Base Comunitária. 

Os investimentos em recursos materiais para 
maior eficiência do trabalho é completado por ações 
ligadas ao efetivo policial e eficácia das atividades de 
recuperação dos presos. O efetivo conta hoje com 
1.151 homens. 
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Uma outra inovação trazida pelo Governo do 
Estado foi a adoção de uma nova filosofia, que vem 
seguindo uma tendência mundial, de direcionar 
esforços para o trabalho preventivo de combate à 
violência, para conter o avanço da criminalidade. Nesse 
sentido, as ações são fundamentadas sob dois 
importantes pilares: o policiamento comunitário e o 
combate ao uso de entorpecentes. 

A integração entre polícia e comunidade vem 
mostrando excelentes resultados. Prova disso é a 
existência de 9 Conselhos Comunitários de Segurança 
em 9 cidades do Vale do Ribeira. Os CONSEGs, como 
são chamados, são um importante instrumento de 
cidadania para a população, pois estreitam os laços entre 
o Estado e a sociedade, e concedem ao cidadão um 
poder transf armador. 

Além deste trabalho desenvolvido com os 
CONSEGs, a Secretaria de Segurança Pública 
estabeleceu um projeto direcionado ao jovens para 
conscientização sobre os males das drogas. A Polícia 
Civil está ministrando palestras de prevenção ao uso 
de entorpecentes pelas equipes especializadas da DISE 
(Divisão de Investigação sobre Entorpecentes) nas 

escolas da região. 

A Polícia Militar também realiza um importante 
trabalho por meio do PROERD - Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 
que, desde 1993, ano de sua implantação, já ensinou 
a mais de 400.000 crianças nas 1.955 escolas da rede 

pública e privada. 
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Todas essas meoidas. visando coibir a celin.1:jer1cia 
no Vale do Ribei1-a, mostraram resultacos práticos, 

gena.r·co .rma queda nos indicadores c-iminais 

referentes a homicídios dolosos. f urto e rouco de 
vefculos, e seqüestros, de 2.002 cm ,..elr1ção zo ano 
ante rior, É o G ovem o L' abal r ande par a e a~ -nais 
segurança à população. 

Casa Militar - Defesa Civil 

A Coordenado-ia ístaduíll de LJefesa Civil - 

CEDEC implantou em 1997, em caráte· expcrimen~:il, 

o Plano ce Ccrri-igênoa especfico para as inu·,.dações 
do Vale do Ribeira. 

Visando preparar os rnunicipios para o períooo 
de verão 2002 / 2003, a CEDE( realizou, em 200;, 

treinamento r·o rnunicíoio de Registro, CO'TI a 

participação de 51 profissionais de 08 r-runidpios da 
região. 

Neste ano, 2. equice da Coordenadona Kegional 
de Defesa C vil da região de Regis:r-o an.ou e-n apoio 
aos mi.nic'p os de Sete Barras, Cajati, 1poranga, 

Eldorado, J acuo ranga, Registro e lgu a:.ie ( que 

decretaram Situaçfo de l.rnergência) e ao município 
de Barra do Tu1-,10 (cue decretou Estado de Calam dade 
Pública), realizando a coordenação operacional das 

ações de Defesa C vil e 2.. avaliação dos danos causados 
pelas fortes chuvas do mês de .aneiro. 
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De 1995 a 2003, foram realizadas pela CEDEC. 
mediante convênio, 62 obras em 1 1 municípios. com 
irvestime-to total cc R$ 2.770.942,80. Os rnunidp-os 
atendidos foram: Barra do Turvo, Cananéia. [ldorado, 
lguape. ltariri, Jacupiranga, Miracatu, Pariquera-açu. 

Pedro de Toledo. Registro e Sete Barras. 

Secretaria da Saúde 

O Governo co Estado repassou no período de 
1995 à 7002, o total de R$ 97 milhões de recursos de 

custeio, para manutenção dos serviços de saúde 

municipais e entidades filantrópicas conveniadas ao SUS. 
Além dos recursos de custeio, foram repassados R$ 9 
milhóes para investimento em reformas, ampliações 

e aq.risiçâo de equipamentos, que beneficiam todos 

os usuários ao SUS. 

O Governo Estadual garantiu no período de 2000 
a 2002, o total de R$ 12,4 rnilt ôes oestirados ao 

desenvolvimento do Programa Saúde da Família. Os 
municípios foram escolhidos segundo critérios de baixo 
desenvolvimento sacia' e ournano, indicadores de 
saúde inadequados e presença de áreas de 
assentamento e comunidades remanescentes de 

quilombos. 

O auxílio permitiu a instalação de SS equipes de 
saúde da família, com cobertura de cerca de l 92,5 mil 
pessoas. [rn 200:-J, está previsto o repasse de R$ 4.4 
milhões na continuidade do programa. 
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Por meio do Programa de Assistência Farmacêutica 

Básica, o "Dose Certa", o Governo do Estado garante 

o fornecimento regular e gratuito de 41 medicamentos 

básicos a todos os municípios, utilizados em doenças 

muito freqüentes atendidas pela rede de unidades 

básicas de saúde municipais, sendo que, para os 23 

municípios da região, foram fornecidos 18,3 milhões 

de unidades de medicamentos (comprimidos, ampolas, 

etc.) em 2002, com o custo de R$ 1 , 1 milhão. 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania 

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

tem por princípio intensificar os esforços, a fim de tornar 

efetivo os direitos à Cidadania, bem como defender a 

moralização e a qualidade da prestação do serviço 

público, sempre contando com a colaboração de seus 

órgãos vinculados, Junta Comercial do Estado de São 

Paulo, Fundação PROCON, Instituto de Medicina Social 

e de Criminologia de São Paulo, Instituto de Pesos e 

Medidas do Estado de São Paulo e Instituto de Terras 

do Estado de São Paulo. 

A Fundação Procon/SP, em 1993, celebrou 

convênio com a Prefeitura Municipal de Registro, o que 

proporcionou a criação de órgão de proteção e defesa 

do consumidor municipal atuante na aludida região, 

tendo atendido nos últimos 4 anos cerca de 8.777 

pessoas. 

O lpem, órgão eminentemente fiscalizador, tem 

como função primordial proceder verificações técnicas 
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e fiscalizar os instrumentos utilizados em transações 

comerciais. Realizou no Município de Registro, nos 

últimos 8 anos, cerca de 5.000 fiscalizações. 

O lmesc intensificou a realização dos exames de 

investigação de paternidade e medicina legal tendo 

realizado, até o momento, aproximadamente 96 

exames de investigação de paternidade e 42 de 

medicina legal. 

Quanto ao ITcSP, responsável pelo planejamento 

e execução das políticas agrárias e fundiárias no Estado, 

realizou na região do Vale do Paraíba, em 2002, 540 

atendimentos às famílias assentadas, 26.896,3235 

hectares de área titulada ( 1995-2002), 6.645 títulos 

expedidos ( 1995-2002), 1 1 comunidades quilombolas 

reconhecidas, implantação do Programa PSF/Qualis, 

em conjunto com a Secretaria da Saúde, no município 

de Eldorado, beneficiando comunidades quilombolas 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social 

A Secretaria concentrou muitas de suas atividades 

na região. Foram aplicados de 1995 a 2002 R $ 14,92 

milhões nos programas da Secretaria com sensível 

crescimento das ações. Os investimentos passaram de 

R$ 300 mil para R$ 2,42 milhões em 1995 e 2002 

respectivamente: 

Renda Cidadã e Fortalecendo a Família: Auxilio 

financeiro à família para atendimento das necessidades 
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básica e orientação sobre saúde e educação Esse 
programa além dos objetivos da emancipação familiar 
permitiu o desenvolvimento do projeto de artesanato 
com fibras de bananeira. Na região atende 2.400 
famílias. 

Programa Espaço Amigo: Melhorou a freqüência 
escolar para mais de 90%. As 850 cnanças foram 
beneficiadas com impacto positivo nas relações 
familiares e sociais, além de aproveitamento das 
atividades entre outras, como esportivas, culturais, 
lúdicas 

Política de Atenção ao Migrante: Desenvolvida nos 
municípios de Eldorado e Registro, visando a fixação 
territorial mediante atividades de geração de renda. 

Política de atenção à pessoa portadora de 
deficiência. Implementada no município de Sete Barras, 
visa o atendimento em regime de abngamento. Em 
Apial está sendo desenvolvido o Projeto Criando Asas 
melhorando a inclusão dos seus benefioános. 

Programa de atenção ao idoso. Presente em 18 
municípios. são realizados atendimentos em regime 
residencial, o que toma o processo mais eficiente e de 
menor custo, permitindo o resgate da auto estima deste 
segmento da sociedade. Os Centros de Convivência 
têm dado bons resultados nessa linha de atividades. 

Nesta região, a integração dos Programas 
Estaduais com os federais (Erradicação do Trabalho 
Infantil- PETI e Agente Jovem de Desenvolvimento 
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Social e Humano) direcionados ao segmento criança e 
adolescente e gerenciados pela SEADS possibilitou 
resultados positivos na mudança de comportamento 
destes beneficiários, principalmente no que diz respeito 
à integração familiar e comunitária. Os investimentos 
alcançaram R$ 15,8 milhões no ano de 2002. 

Governo Educador 

Secretaria da Educação 

A orientação do Governo neste segmento é 
garantir a universalização da educação, a intensificação 
do acesso aos ciclos superiores e contínua evolução na 
qualificação dos professores. Para alcançar esses 
objetivos é necessário ampliar os investimentos para 
que a escola se transforme em um ambiente de convívio 
para os jovens e seus familiares. 

Na região do CODIVAR- Consórcio que abrange 
23 Municípios do Vale do Ribeira, a rede é composta 
por 2.079 classes, totalizando 69.945 alunos nos 
Ensinos Fundamental e Médio. 

Nos últimos 8 anos, foram construídas 22 novas 
escolas e outras 37 foram ampliadas, originando a 
abertura de 23.400 novas vagas. 

O Programa "Parceiros do Futuro" envolveu 11 
escolas da região, com o desenvolvimento dos 
monitores educacionais e professores de educação 
física. 
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Capacitação e qualidade do ensino 2003 - Após 

o princípio de universalização do ensino, que resultou 

na colocação de 99,8% das crianças com idade entre 

7 e 4 anos nas escolas da rede pública, o Estado de 

São P-aulo inicia o ano de 2003 com o projeto máximo 

de implementar a "Educação de Qualidade" que estará 

apoiado no seguinte tripé: Capacitação dos educadores, 

Escola de Família e Escola Cidadã. 

Um exemplo dessa busca pela qualidade do 

ensino nos Municípios do COOIVAR. a Secretaria de 

Educação destaca a implantação do Núcleo de 

Capacitação KKKK, reconhecido em todo o Estado. 

Somente em 2002, foram capacitados 8.954 gestores 

e professores. 

Foram criados 5 pólos de capacitação nas 

Diretorias de Ensino da região do CODIVAR, 

possibilitando o apnmoramento e desenvolvimento dos 

profissionais da Educação por meio de cursos, palestras, 

congressos, teleconferências e videoconferências de 

acordo com as necessidades da região. O objetivo é 
aproximar os educadores das realidades e 

peculiaridades com resultados pontuais. 

Criação de Bolsa Mestrado para os educadores 

efetivos já habilitados com curso de Licenciatura ou 

Pedagogia. e parceria com Municípios para a graduação 

de professores de magistério com nível médio para 

que possam se adequar às exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases e obtenham diploma de nível 

superior. 
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Escola da Família - O primeiro passo fot a recepção 

dos profissionais da educação aos pais dos alunos no 

início do ano letivo para que pudessem conhecer a 

hnha pedagógica de cada escola, bem como seus 

profissionais e o espaço da unidade. A partir disso, as 

escolas estarão implementando vários projetos para 

integrar os alunos à realidade da comunidade em que 

vivem. Isso deverá acontecer por meio de atividades 

como "Corais de Famflia", "Cursos de Informática para 

os Pais", "Cursos de Corte e Costura", entre outros 

de qualificação profissional para os familiares dos alunos. 

Escola Cidadã - O princípio da "Escola de Família" 

é um dos caminhos para se construir uma "Escola 

Cidadã" no Estado de São Paulo Este conceito tem 

como prioridade a participação de toda a socredade 

nos destinos da escola pública. O que se pretende é 
que a população, por meio de suas instituições, assuma 

um compromisso com a qualidade do ensino púbhco 

paulista, deixando de ser mero espectador para atuar 

de forma efetiva no princípio do que cada cidadão pode 

fazer para construirmos a Escola dos Nossos Sonhos. 

Um passo importante, e que teve como referência 

o programa "Parceiros do Futuro", é a ampliação do 

número de escolas abertas nos finais de semana, 

promovendo atividades de lazer, cultura, esporte para 

a comunidade do entorno da escola. 

Bolsa Universidade - Os universitários, por meio 

de uma parceria com instituições de nível superior, irão 

realizar trabalhos voluntários nas escolas para mantê- 
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las abertas nos finais de semana, proporcionando a 

perfeita integração social. Serão 25 mil universitários 

com investimento de R$ 40 milhões. 

Alfabetização de Adultos - Também seguindo o 

mesmo princípio de parceria, os universitários de 

Licenciatura atuarão, no período de estágio obrigatório, 

na alfabetização de Jovens e Adultos. 

Secretaria da Cultura 

Gosto de Ler - O projeto tem como objetivo 

despertar o gosto pela leitura e resgatar a arte milenar 

de contar histórias. O preparo técnico e pedagógico 

dos professores e monitores foi realizado por 

contadores de histórias, atores e escritores. Iniciado 

em 1998, o projeto já foi realizado em 103 municípios, 

atingindo cerca de 30 mil crianças e dois mil professores. 

Na região do Vale Ribeira já foi realizado nos municípios 

de Pedro de Toledo, ltariri, Jacupiranga, Ilha Comprida, 

Cajati, Cananéia, lguape e M1racatu. 

Mapa Cultural Paulista - Criado em 1995, o 

projeto objetiva identificar e ressaltar a produção cultural 

do Estado de São Paulo. O projeto representa um 

avanço na política cultural, pelo intercâmbio nas regiões, 

entre artistas, valorizando novos talentos, com um 

movimento que une as mais distantes e diferentes 

culturas regionais. Durante a realização do evento são 

selecionados artistas das 1 3 regiões administrativas do 

Estado, incluindo o litoral e a Grande São Paulo, que 

GOVERNO 00 ESTADO OE 

SÃO PAULO 
CUIDANDO DE ;ENT 

48 

SOUOÁRIO~ 

EDUCADOR~ 

e.::•:::::~ 
FÓRUM SÁO PAULO 

GOVERNOPRESENTE 

participam das atividades distribuídas em três fases: 

municipal, regional, e estadual. 

Projeto Adernar Guerra - Foi criado em 1 997 
com o objetivo de dar aos jovens uma ocupação cultural 

estimulante, de modo a afastá-los das ruas e locais de 

fácil deterioração dos costumes, dando-lhes uma função 

como atores protagonistas de ações que visem a uma 

melhoria da auto-estima. Nos anos de 1998 e 1 999 
atendeu aos municípios do interior, como Eldorado, 

na região do Vale do Ribeira. 

Festival de Livre Expressão Musical de lguape - 

O Festival existe desde 1997, com shows musicais 

durante uma semana, atraindo um público de 2 mil 

pessoas/dia. 

Mostra Artística Ambiental - Realizada no 

município de Ilha Comprida desde 1999. Apresentação 
de peças de teatro adulto e infantil, shows musicais, 

além de oficinas culturais. 

Oficinas Culturais - As oficinas culturais da 

Secretaria de Estado da Cultura são espaços destinados 

a atividades culturais gratuitas, com o intuito de 

proporcionar oportunidades de aquisição de novos 

conhecimentos e novas vivências, de experimentação 

e de contato com os mais diversos tipos de linguagens, 

técnicas e idéias, possibilitando, com isso, a formação 

do público e de profissionais para o setor cultural. Desde 

1995 cursos de teatro, expressão musical, artes 

plásticas, dança, entre outros foram ministrados em 

municípios como lguape, Barra do Turvo, Eldorado, 
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Ilha Comprida, Registro, Sete Barras. Cananéia, 
lporanga, Miracatu, Panquer·a-Açú, Pedro de Toledo, 

[uquiá, Jacupiranga e Cajati. 

Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 

As ações da Secretaria destacam-se na região pela 

realização dos Jogos Abertos da Juventude, os Jogos 
Regionais, Pró-Atletismo: Campeonato Escolar de 
Esportes. Campeonato Estadual de Futebol, Pró 
Nat.ação e Cinastrada. Além desses eventos destacam 
se os Jogos dos Idosos, Jogos U níversitários e o 

Campeonato oe B,mdas e Fanfarras. 

Governo Prestador de Serviços de 
Qualidade 

Secretaria da Fazenda 

Ocupa posição estratégica a Secretaria oa 

Fazenda, por sua ação na política fiscal, e a Nossa Caixa/ 

Nosso Banco, na prornoçâo do financiamento ao setor 

privado na orod.rçêo. transfo-rnação, cornerciatizaçâo 
e exportação. 

O Simples Paulista permitiu benefícios a 19 .038 

empresas na região expandida. sendo que 9. 872 foram 

enquadradas como isentas e 275 com carga t-ioutária 
reduzida. O sistema eletrônico foi estendido à prestação 
de serviços. em tempo real. pela disporibilidade 

eletrônica dos valores referentes ao r..indo de 
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Exportação e Compensação Financeira sobre a 

exploração de gás, energia elétrica, óleo bruto e xisto 

betuminoso e previsão de datas e valores de repasses 
do ICMS. Convênios foram estabelecidos com os 

municípios para facilitar o atendimemo ao contribuinte, 

pela ampliação dos postos fiscais. 

Secretaria de Economia e Planejamento 

Ao longo do período estabelecido, convênios 

para a aquisição de veículos de transporte e 

manutenção de estradas, obras de infra-estrutura 

urbana e de pontes no valor de R$ 1 1 milhões. Foram 

alendidos os municípios de Barra do Turvo, Cananéia, 
lguape, Ilha Comprida, ltariri, [acopiranga. Pariquera 
Açu, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras. 

Para a região foram autorizados contratos 

utilizando recursos do Fundo de Desenvolvimento ao 

Vale do Ribeira no valor de R$15 milhões liberados 

ou em fase final de liberação. Foram atendidos os 23 

municípios pertencentes ao COD1VAR Cada projeto 

atendeu especificidades de cada municípios cobrindo 

ações como: redes pluviais, urbanização, maquinas e 

implementas, pavimentação urbana, equipamentos de 

informática, rede de energia elétrica. centro de eventos. 

centro social e posto de saúde 
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Mapa de rodovias, estradas e ferrovias do Vale do Ribeira 

Estado de São Paulo 

' j -~ \.., .,., 
Região do Vale do Ribeira 

Fonte:Departamento de Estradas e Rodovias - DER, 1994, 1996, 1998 e 2003. 
Elaborado pelo !PT, 1997/2003 
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Mapa de hidrografia do Vale do Ribeira 

Estado de São Paulo 

Região do Vale do Ribeira 

Fonte: Elaborado por IPT, 1994 e 2003. 
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Mapa dos municípios do Vale do Ribeira 

Estado de São Paulo 

Região do Vale do Ribeira 

Fonte:lnstituto Geográfico Brasileiro e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IGC/IBGE, 1994. 
Instituto Geográfico Brasileiro e Departamento de Águas e Energia Elétrica - TGC/DAEE, 1996. 
Elaborado pelo !PT, 1997/2003. 
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Tabela 1 - Evolução da população residente, segundo os municípios da Vale do Ribeira: Números 
absolutos e taxa geométrica de crescimento anual - 1980, 1991 e 200_0_ 

População 1 Classificação na 
Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual(%)** 
Região* 

Local 1980 1991 2000 1980/1991 1991/2000 

Apiaí 26.821 4 2,4 0,39 - -- - --- - - -- Barra do chapéu (1) 19 -0,10 

Barra do Turvo -- - -- - - -- --· - 
4.85 17 3, 1,55 -- - - - - - --- - - Cajati (2) 2 2,12 ---· -~ - - - - -- -- 

Cananéia 13 3,10 --- - - •.. -- - -- Eldorado 10 0,82 ------ - - -- - - -- -- 
lguape 3 1,6 0,74 --- - - -- - - -- Ilha Comprida 18 9,51 - - -~ 
lporanga 4.71 4.621 20 -0,1 -0,14 - - -- - - ltaóca (4) 3.93 23 -2,17 - - - - -- ltapirapuã Paulista (5) 3.26 21 1,02 - - - - -- - 
ltariri 12 1,83 - - -- - .. - 
Jacupiranga 9 1,59 -- - - - - --· - Juquiá 7 2,12 ---- - -- ..•. -- -- -- - 
Juquitiba 5 3,28 --- - -- - - -- -- - 
Miracatu 6 1,86 -- - --- - - - -- -- 
Pariquera-Açu 8 3,30 - - - - -- -- 
Pedro de Toledo 15 1,86 ---- - - . - -- -- - -- - 
Registro 1 1,07 - - --- -- - -- Ribeira 22 -0,1 -1,64 - - -- -- São Lourenço da Serra (6L 14 5,48 - - -- - -- 
Sete Barras 11 1,06 -- - --- -- 
Ta irai 16 4,52 

RARegistro n.a 1,77 - - -- -- - - - - -- Vale do Ribeira n.a 1,78 
Estado de ·são Paulo -- --· - - 1,82 n.a 2,1 

' o ale do 
stado de 

0,97o/c 0,95o/c 0,97o/cl n.a 1 n.a 1 n.a 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: A partir de 1980, foram criados no Estado de São Paulo novos municípios. As informações, quando disponíveis aos anos anteriores à 
criação, foram apresentadas. 

(1) Em 1980, Barra do Chapéu pertencia ao município deAplaí e tomou-se independente em 1993 
(2) Em 1980, Cejau pertencia ao município de Jacupiranga e tomou-se independente em 1993 
(3) Em 1980, Ilha Comprida pertencia aos municípios de lguape e Cananéia e tomou-se independente em 1993 
(4) Em 1980, ltaocá pertencia ao município de Apiaí e tomou-se Independente em 1993 
(5) Em 1980, ltapirapuã Paulista pertencia ao município de Ribeira e tomou-se independente em 1993 
(6) Em 1980, São Lourenço da Serra pertencia ao município de ltapecirica da Serra, que não faz parte do Vale do Ribeira, e tomou-se 

independente em 1993 
• Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com a população em 2000 

""Para os municípios desmembrados, a taxa geométrica de crescimento anual foi calculada levando em consideração a área do município 
original 

n.a - Não aplicável 
1 - Fenômeno inexistente 
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Figura 1 - Pirâmide etária - 1980 - Vale do Ribeifa 

•Mulheres CIHomens 

21.769 

25.000 20.000 15.000 5.000 5.000 10.000 15.000 20.000 2S.000 10.000 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES - 2003 

Figura 2 - Pirâmide etária - 2000 - Vale do Ribeira 

•Mulheres CHomens 

25.000 15.000 10.000 5.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.ootl 20.000 

Fonte: F~ Seade 
Elaborado ~or IPT/ElEES • 2003 

Nóle: Em 2000 os dados de população por faixa etária são os do Censo do lbge e referem-se a 01 de agosto daquele ano, diferentemente dos dados de jl(lpulariãe 
apresentados na tabela 1 que resultam de um modelo de projeção demográfico baseado nos resultados dos Censo Demográfico (Fundação IBGE) e nos lndiclttlores de 
crescimento calculados a partir das Estatísticas Vitais processadas na Fundaçao Seade e referem-se a 1° de julho de cada ano. 
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Figura 3 - Pirâmide etária - 1980 - Estado de São Paulo 

rn,;o 

15,00 1~,00 0,00 0,00 11},;)0 5,00 S,JO 

Fonlt:: Fondação Seade 
Elaborado por IPTlUEES - 2003 

Figura 4 - Pirâmide etária - 2000 - Estado de São Paulo 

'15,00 

• Mulheres ·.52 

·10.J2 

5.00 O.DO 0,00 10,00 ~.OG 

fome: F .mcaçãc Seade 
Elaborado por IPT!DEC:S - 2003 
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Tabe111·2 ~ Evol14ção da taxa de. urbanização e0densidade d~mográflca, segundo os-munictpios do Vale do 
.RÍbaira: HJSQ__g 2QOQ '" 

1980 2000 

Taxa de Densidade Taxa de Densidada Ctassificação na 

Local Urbanização Demográfica urbantzação Demográfica R~ião(") 

(%t" (hab./Km 2) (%t' (hab.iKm') 

Apiaí 44,32 17,0, 61.29 ?7 6E 12 
Barra do Chapéu _(1) (1) 29.66 12.0C 22 

Barra do Turvo 19,86 4,82 3551 8.0C 20 . ~ 
Caj.i~ J2i ,:2i ?1,IM 64 24 ll 

Cananéia 74,35 5,77 Bl.97 9,6, ~ 
6.60 

- 
Eldorado 31,74 49,34 8.26 te 
lguape 

- 13,96 69,74 11,24 79.97 5 , . , 
Ilha Comprida (3) (31 1CO,OO 36,84 1 - 
lporanga 25,35 3,69 4~.50 ~.57 19 

- .. 
ttaóca 1~) (4) 67.)9 ie.so d 

ltaplrapuê Paulista 1~) 15) 46,19 7,74. 16 

líarin 51,14 32.0 54,6~ 46,1!' 1f• 

Jacupiranga 60,56 26,0t 58,93 26.63 14 

Juquiá sr.as 17,,í, G0,63 23,n 13 - - . "'-·- . .. 
Juquitiba 68 F:5 22.71 !JS,/' 46:1 11 .. 
Miracatu 31.S:l 17.71 ~.r~ 22,84 17 

Pariquera-Açu 551( 30,5( 66,42 47 7( 10 .. 
Pedro de Toledo 38,57 9 sr G7.IM 14.SE 9 

::... ... 
Re9istro 73.34 56 S. 8U,12 78,"' 1 

Ribeira 22,92 9 ·11 281::/ 9,8, :?3 
São Lourenço da Serra (li) (6) 88 37 63.5~ 2 

Sete Barras 30,20 10.6 3386 12,91 21 
lapirai 29,60 7,0t 61,52 11,90 7 

RA de Registro 55,:\9 15,3( 66 27 21 91 r- D 

Vale do Ribeira 52.72 14,14 65,3? 2C.81 n.a 
Estado de São Paulo 38 ó4 100.73 03.4' 1<16,96 n.a 

ron1e· Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 

Nula. A partir :jt: 198,0, Iur a-n cradcs ,i.:., Estado de São ::Jaulo novos r-iursctpios. A$ iní,:irm::1,:i'ie,;, qimndo disporív~ s aos S"'CS a1:cr cros J crlaçao, 
foram epresen lru:las. 

(11 Em 1980, Barra do Chapéu pertencia ao muo,cip10 de Ap,al e lorn<>11-SA íodepandent<t em 1993 
(2} Em 1980. Cajati perténcla aomuniciplo de Jacupiranga e tornou-se independente em 1993 
(3) E'TI 1980. 1111a r.ompnda pertenci;, AOS munic.ipio,. ríe lguape e Cananéla a torscu-&e independente em 1!i92 

(•l :, Em 1980, ltaocâ per:e•cla ao munlclplo de Aplal e tornou-se independe,'.e em 199, 

:s) En 1980, ltapirapuã Paulisla perlercia ao rnuni~iµi<.> de Ribtii,.i e tornos so mdepor cente ",,.. 1993 

(6) Em 1980, São Lourenço da Sorra pertencia ao ,r,unicfplo de 11.)f""'íl'lr.a da s •• rra e tornou-se lndepenoentc err 1993 

• Os mun,cíflÍ<t" for;;rn classificado,;, em oroem decrescento. de acordo com a taxa de urb,mtzaçito em 2000 

" percentagem ua população oesirJente "ª áraa urban,i 
n.11 • Ni!J aplicâ•el 
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Tabela 3 - Evolução da migração no Estado de São Paulo e Vale do Ribeira: 
Saldos migratórios e taxas ~s de mig@ção anuais -1980/91 e 1991/00 

Saldos Migratórios Taxas Liquidas de Migração 
Anuais Anuais (por mil hab.) 

1 Local 1980/91 1991/00 1980/91 1991/00 

Vale do Ribeira* -1.118 288 -5,77 1,17 -- 
Estado de São Paulo 50.584 147.443 1,79 4,31 
Fonte; Fundação Seade e IBGE 

Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: ·os municípios que não pertencem à Região Administrativa de Registro foram desconsiderados. 
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~ '\.; Evolução do india, de desanvolvwnenlo humano mun,apal~ segundo os mumc,p,os do Vale do Ribeira 1991 e 2000 

1991 1996 2000 

Classificação Classiíicação Classficaçao 

1 
IDHM na IDHM na IDHM na Local 

Região 
na UF Nacional 

Região na UF • Nacional 
Região 

na UF Nacional 

.~1 0.662 17 595 2.oeo 0,706 6 502 .. 0,717 17 623 2683 
Barre do Chapéu 0.587 21 642 3324 º·"" 22 624 .. º·"' 22 ••• 3828 
Barra do Turvo 0.595 20 640 3211 0,548 23 825 "' 0.663 20 641 3566 
Cajati 0,698 10 472 1260 0,664 10 556 "' 0,751 9 531 1.863 
Gananéia 0,705 7 436 1132 0,676 " 570 "' 0.775 3 360 1.190 
Eldorado 0,682 12 547 1626 0.667 15 579 "' 0,733 " 602 2 353 
lguape 0.702 8 451 1.208 0.723 4 

"" "' 0.757 7 492 1675 
Ilha Compoda 0,722 3 313 751 0,679 13 567 "·' 0,803 , 148 499 

leoranga 0,631 18 626 2680 0,591 20 619 "' o.~93 18 638 3.113 
ltaocá 0,574 22 643 3474 0,640 17 603 "' 0.650 21 642 3773 
11apirapuã Paulista 0,567 23 •.. 3 562 o.sn 21 623 "' 0.645 23 645 3642 
ltariri 0694 11 491 1380 º·"' 16 600 "' 0.749 10 539 1900 
Jacupiranga o_.111 4 383 ••• 0.739 2 "' "' 0.759 6 475 1601 
Juquiá 0,680 13 556 1671 0,719 5 474 •• 0.742 12 571 2.098 
Juquiliba 0~666 16 569 1987 0,699 8 515 "' 0.754 8 519 1777 
M,racatu D.705 6 435 1131 0.682 11 561 .. 0,748 11 547 1.932 
Panquera-Açu 0,699 9 470 12n 0,695 9 529 "' 0.770 5 402 1328 
Pedro de Toledo 0668 15 581 19'4 0639 18 605 .. 0,729 16 610 2443 
Registro 0,733 1 241 539 0,836 1 178 ..• 0.777 2 340 1130 
Ribeira 0,622 19 834 2.819 0,634 19 806 "·' 0.678 19 640 3332 
São Lourenço da Serra 0,724 2 301 716 0,724 3 459 "' 0,771 4 386 1.287 
Sete Barras 0,70, 5 434 1.128 0.701 7 511 "·' 0.731 15 605 2398 
Tapiral o.en " m 1852 0.681 12 565 "' 0.738 13 583 2193 
Estado de São Paulo o.n3 n.e "' 2 "' "' "' "' 0,814 "' "·' 2 

Fonte PNUO - Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e Seaetaria de Economia e Planejamento cio Estado de Sào Paulo 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 

Nau Apa,li'"óe 1980. tonm al8dos no Es&ildode Slo P-*>t'OIIOl ll'lnCiPIOI Mil'lforrnlções. quandodiSl)Onived aos lnOSMlenoresà cnaçlo. loram apresentldas 
"O IDHMde 1996bClk:ulaclo~625ffllJl"lci'padoE.stadode SloPaulo . .nqunQoslDHMde 1991 e 2000. foramcalaJladol peloPNUO ~a16451TU11Cipios 1tullmenle 

em1en1eS rio Estado de Slo Paukl 
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Taxa de Mortalidade Infantil 
1 Classificação 1 

Taxa de Natalidade 
(por mil nascidos) (por mil habitantes) 

na Região• 
Local 1980 1991 2000 1980 1991 2000 

ltapirapuã Paulista n.d n.d 1 n.d n.d 29,10 - - - - - 
Ilha Comprida n.d n.d 2 n.d n.d 13,53 -- - Cananéia 63,67 44,55 3 .2_4,71 21,68 20,95 --·- - -- 
ltaóca n.d n.d 4 n.d n.d 23,82 -- - 
Eldorado 82,39 36,21 5 31,23 26,20 -·---- -- ltariri 70,5 48,87 6 ~ 23,0 14,42 --- Pedro de Toledo 94,6 62,94 7 28,02 18,4 19,84 -- -- -- 
Juquitiba 60,10 8 33,54 28,23 25,05 -- -~- --- . - - 
Juquiá 104,00 9 33,04 24,01 24,9~ ---- .•. - - - - - 
Sete Barras 89,71 10 33,66 20,29 2~ •. 22 -- - 
Barra do Chapéu n.d n.d 11 n.d n.d 22,49 

-~ - - 
Registro 57,10 12 35,96 21,81 21,13 - - 
São Lourenço da Serra n.d n.d 13 n.d n.d 20,58 - - - - - 
Cajati n.d n.d 14 n.d 25,60 - -- - - 
Miracatu 24,90 15 23,85 --------- - - - lguape 43,05 16 23}1 -- -· - - - - Pariquera-Açu 18,57 17 19,54 - - Apiaí 73,8 18 23.46 ---- - Jacupiranga 49,26 45,97 19 17,92 --- - 
Tapirai 99,34 61,54 20 25,42 ---- - Barra do Turvo 114,65 38,71 21 21,98 18,15 ---- - - -- - - 
lporanga 94,34 51,28 22 16,88 19,72 ·- -- - - - -- 
Ribeira 75,12 23 45,39 22,49 
RA de Registro 68,07 n.a 23,37 21,60 -- - - - Vale do Ribeira 71, n.a 25,1 21,60 - - - - - - 18,92 Estado de São Paulo 50,9 n.a 20,7 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: A taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número de óbitos de menores de 1 e a polpulação de nascidos vivos. 
• Os municípios foram classificados, em ordem crescente, de acordo com a taxa de mortalidade infantil em 2000 

n.a - Não aplicável 
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Taxa de Mortalidade por Homicídio (por cem mil habitantes) 

Local 2000 

Apiaí 
Barra do Chapéu 
Barra do Turvo 
Cajatí 
Cananéia 
Eldorado 
lguape 
Ilha Comprida 
lporanga 
ltaóca 
ltapirapuã Paulista 
ltanri 
Jacupiranga 
Juquiá 
Juquitiba 
Miracatu 
Pariquera-Açu 
Pedro de Toledo 
Registro 
Ribeira 
São Lourenço da Serra 
Sete Barras 
Ta oirar 

2001 1 Classificação na 
Região" - 9 

2 
23 
10 
12 
1 
4 
5 
14 
6 
15 
17 
8 
19 
18 
21 
7 
3 
13 
16 
11 
20 
22 - n.a 
n.a 
n.a 

1995 1996 1997 1998 1999 

RA de Registro 
Vale do Ribeira 
Estado de São Paulo 
Fonte Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES. 2003 

Nota. • Os municípios foram classificados. em ordem crescente, de acordo com a taxa de mortalidade por homicídio em 2001 
n.a - Não apllcavel 
(-) Não atingiu a unidade adotada 
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Taxa de Analfabetismo ( % ) 

Local 1991 2000 
Classificação na 

Região* 
11,191 

18 
Apiaí __ 
Bar!~ d.9 Chapéu 
Barra do Turvo 
ç_ajat_i _ 
Cananéia 
Eldorado 
l9~~ 
Ilha Compri~~ _ 
Lporanga 
ltaóca 

7 

23 ---- 
10 
5 --- 
13 
4 

19 --- 
21 
22 
6 --- --- 
8 

lt.lpi.faeuã Pauli~!ª 
ltariri 
Jacueif~mga 
Juquiá 
Juquitiba 
Miracatu - .... -------- 
Pariquera-Açu _ 
Pedro de Toledo 
Regis-t'!:o _ 
Ribeira - -- - - -•- 
S~o Lour~ç~ da Se!r~ 
Sete Barras 

12,41 
25,5 

n.d 

Tapiraí 21,2 
RA de Re~istro _ 
Vale do Ribeira 
Estado de São Paulo 

18,0 
19,21 
1 O, 1 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 

16 
9 
11 
3 ---- 
17 
2 --- 
20 
12 ---- 
14 --- 
15 
n.a 
n.a ---- n.a 

Nota: * Os municípios foram classificados, em ordem crescente, de acordo oom a taxa 
snalfabetisroo em 2000 

n.a - Não aplicável 
n.d - Não disponível 
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TabelaJf--Número de matriculas iniciais, sequndoos muntcípíos do Vale do Ribeíra - 2000 

Número de Matrículas Iniciais em 2000 

Local Ensino Ensino Ensino Ensino Total 
Classificação 

Infantil Fundamental Médio Suoerior na Reaião* 
Apiaf 855 5.771 1.361 o 7.987 5 - ~ 
Barra do Ç~~f.:léu 53 1.061 282 o 1.396 20 - -- --- 
Barra do Turvo 76 1.967 302 o 2.345 16 -- -- Cajati 1.387 6.240 1.506 o 9.133 2 -- --- - - -- 
Cananéia 245 2.342 602 o 3.189 14 -- - - - - 
Eldorado 705 3.419 663 o 4.787 9 

- - - ' -- 
lguape 795 5.740 1.735 o 8.270 4 ---· - -- - - --- 
Ilha Comprida 284 970 312 o 1.566 19 - --- ~- _, -- lporanga 241 1.102 283 o 1.626 18 - - -- - . 
ltaóca 75 776 223 o 1.074 21 -- - -- - - 
ltapirapuã Paulista 84 773 184 o 1.041 22 -- -~ -- - - ·- 
ltariri 357 2.569 533 o 3.459 12 ~- - --- - . --- 
Jacupirang_a_ 676 3.232 930 o 4.838 8 ~ - - -- - . - -- 
Juquiá 359 4.479 1.255 o 6.093 7 ~ - - - , .. - - 
Juquitiba 1.035 6.403 1.544 o 8.982 3 ---- - - -- - -- 
Miracatu 689 4.600 1 012 o 6.301 6 ·- - - - 
Pariquera-Aç_u 336 3.381 951 o 4.668 10 

- - -· - . ---...- 
Pedro de Toledo 364 1.972 597 o 2.933 15 . - 
Registro 1.621 10.205 3.479 1.313 16.618 1 - -· -- - - 
Ribeira 125 670 177 o 972 23 . -- . '~- 
São Lourenço da Serra 488 2.169 576 o 3.233 13 - -- . - 
Sete Barras 130 2.929 804 o 3.863 11 - - - 
Taoiraí 377 1.626 289 o 2.292 17 

RA de Registro 8.024 54.045 14.681 1.313 78.063 n.a 

Vale do Ribeira 11 357 74 396 19.600 1.313 106.666 n.a - - 
Estado de São Paula 1.389.242 6.225.204 2.079.141 818.304 10.511.891 n.a 

Fonte: Fundação Seade 

Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: • Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o número de matrículas iniciais em 2000 

n.a - Não aplicável 
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Tabela 9 - Evolução do número de leitos por mil habitantes, segundo os municípios do Vale do 
. ~ibel.!ã,;.199.S a 2000 

Leitos SUS (coeficiente por mil habitantes) 

Local 1999 
Classificação 
na Rec 

- 3 
15 
16 
12 
6 
8 
7 
17 
18 
19 
20 
13 
2 
11 
9 
10 
1 
5 
14 
21 
22 
23 
4 - 
n.a 
n.a 
n.a 

Apiaí __ 
Barra do ghapéu 
Barra do Turvo 
Cajeti 
Cananéia 
Eldorado 
lguape 
_!!ha Comprida _ 
Jporanga 
ltaóca 
ltapirapuã t>aulista 
ltariri 
Jacupiranqa 
~uquiá 
Juquitiba 
Miracatu 
Pariquera-A_çu 
Pedro de Toledo - --- 
~egistro 
Ribeira 
São Lourenço da Serra 
Sete Barras 
Tapiral 
RA de Reg_!.S!!O 
Vale do Ribeira - ·- Estado de São Paulo 
Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: • Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o coeficiente de leitos por mil habitantes em 2000 

n.a - Não aplicável 
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Tabela 10 - Nível de atendimento de serviço de água, esgoto sanitário e 
coleta de lixo, segundo os municípios do Vale do Ribeira em 2000 

Saneamento Básico (% de atendimento em 2000) 

Local Água Esgoto Lixo Classificação na 
Reqião" 

Apiaí 97,41 74,16 94,43 6 - - Barra do Chapéu 89,38 46,37 80,57 19 ·-· Barra do Turvo 98,73 71,29 97,74 9 --· ----- -· - Cajati 96,70 69,19 98,09 11 -- ------- -- . 
Cananéia 93,56 62,84 96,7C 14 --------- - -- Eldorado 98,58 84,87 96,7C 3 ---- -· --- lguape 93,51 54,61 96,6!: 17 - -- ~ 
Ilha Comprida 74,54 23,99 ss.oe 21 .. -· lporanga 95,73 85,83 95,73 2 ~ -- - -· - . 
ltaóca 81,46 35,83 77,3€ 20 - - ltapirapuã Paulista 87,35 72,37 76,81 7 - ltariri 84,31 46,67 84,87 18 ------~- -· . -· Jacupiranga 98,92 83,90 98,84 4 ------ ·- -- Juquiá 92,78 66,62 94,3€ 12 -- ---- - - Juquitiba 69,58 15,26 90,02 23 -- .. Miracatu 95,41 61,69 93,23 15 -~--- - - Pariquera-Açu 93,84 63,29 96,64 13 - •- 
Pedro de Toledo 88,35 55,50 91,8( 16 ··--· . -- Registro 94,17 74,24 94,7S 5 -- -~-- --- . 
Ribeira 94,98 70,25 97,4S 10 - - -- São Lourenço da Serra 54,65 15,50 91,44 22 - . - - Sete Barras 99,17 92,43 98,42 1 - .-- 
Tapiraí 92,72 71,61 96,2€ 8 
RA de Registro 93,53 65,99 95,3€ n.a ----· . - Vale do Ribeira n.d n.d n.c n.a 
Estado de São Paulo -- - 98,9( - 97,38 85,72 n.a 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: * Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o nível de 
atendimento de esgoto sanitário 

n.a - Não aplicável 
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Tabela 11 - Evolução da renda per capita mensal e taxa geométrica de 
crescimento anual, segundo os municípios do Vale do Ribeira: 1991 e 2000 

Tabela 12 - Evolução da arrecadação total de impostos municipais e taxa geométrica 
de crescimento anual , segundo os municípios do Vale do Ribeira: 1995 e 2000 

Renda Per Capita Mensal (em Reais de 2000) Total da Arrecadação de Impostos Municipais (em Reais de 2000) 

Local 1 1991 1 2000 I Classificação Taxe de Classificação na Taxa de 
na Região* Crescimento Local 1995 2000 Região* Crescimento 

Apiaí 150,48 171,29 15 1,45 Apiaí 14 -21,36 --- -- -· -- ---· -- 1 
Barra do Chapéu 85, 19 108,43 22 2,72 Barra do Chapéu 22 32,70 --- . -~ -- ·- ~- --- -- -- ~ -- - -- Barra do Turvo 94,77 113,89 21 2,06 Barra do Turvo 9 98,50 -- --· --· -- -- . ---- ---- Cajati 141,53 170,53 16 2,09 Cajati 6 1,94 ·-- --- -- -~-- - -- - - Cananéia 148,78 229,18 8 4,92 Cananéia 23 n.d -=·- ----- - - -- ----- ----- -··- -- - - Eldorado 185,05 173,05 14 -0,74 Eldorado 15 2,46 ------ .. -- ' ~--- • --e:---- -~ - - -- - lguape 166,61 240,49 4 4,16 lguape 5 -12,45 --- - ··- -- ~ -- ~ ·- -- -- .. 
Ilha Comprida 205,46 320,60 1 5,07 Ilha Comprida 1 6,40 -- -- . ~- - -- - --- - -- lporanga - - 110,57 135,50 18 2,28 lporanga 19 4,73 ------ - ·-- ...• _, -- - . .-------=-- -- -- - -- -- -- ltaóca 79,81 107,89 23 3,41 ltaóca 16 16,50 - <~ - -- - ----- - ~-- -- ltapirapuã Paulista 79,60 122,88 20 4,94 ltapirapuã Paulista 21 4,85 --- - -- ~ -~- . -·- -, ·- 1 - 
ltariri 180,72 239,87 5 3,20 ltariri 10 11.92 - - ~- -- -· ---· -- - - - 
Jacupiranga 180,90 267,27 3 4,43 Jacupiranga 7 11,35 

- ------ .. __ --· - - -- --- -- --- -- - - - Juquiá 155,17 228,65 9 4,40 Juquiá 11 4,77 __ ...,.- - _ __. __ -- . -- --- -:e_ .•• - --- ~- ·- Juquitiba 161,19 210,65 12 3,02 Juquitiba 3 5,65 -- -- - -- -- --- ---1-- --- --- - Miracatu 222,49 208,49 13 -0,72 Miracatu 523.61 8 6,77 .. ____ - -- --- --=:.._-- ·-- - -e>~ -- - Pariquera-Açu 182,56 239,16 6 3,05 Pariquera-Açu 13 11,84 --- -- - -, -- -- -- - 
Pedro de Toledo 164,14 218,79 11 3,24 Pedro de Toledo 12 10, 15 .. - - - ...• - -- -- --- -- -- --- -- - Registro 241,23 289,91 2 2,06 Registro 2 9,82 . --- ~- - -- - ---- -·--- ---'--- -- - ~-- --=- 
Ribeira 100,10 126,36 19 2,62 Ribeira 20 -6,48 - - - ~-=----- -· - São Lourenço da Serra 237,19 239, 13 7 0,09 São Lourenço da Serra 4 34,50 - - - -- ___ .•. --- Sete Barras 170,25 159,39 17 -0,73 Sete Barras 18 -10,50 .. .. -- - ' - -- -- -- --- - -- - Tapiral 163,94 220,93 10 3,37 Tapiraí 17 -4,77 
RA Registro 185, 11 229,88 n.a 2,44 ·- RA de Registro n.a 3,32 - - ---- - -· --- - - Vale do Ribeira 173,61 218, 13 n.a 2,57 Vale do Ribeira n.a 4,20 - ---- ·- - . ---- - - . -- -- - - - 
Estado de São Paulo 378,63 442,85 n.a 1,76 Estado de São Paulo n. n.a n.d 

Fonte: PNUD - Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPT/DEES, 2003 Elaborado por IPT/DEES, 2003 

Nota: A partir de 1980, foram criados no Estado de São Paulo novos municípios. As informações, quando 
disponíveis aos anos anteriores à criação, foram apresentadas. 

• Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com a renda per capita em 

Nota: • Os municípios foram classificados. em ordem decrescente, de acordo com a arrecadação total em 2000 
n.a - Não aplicável 
n.d - Não disponível 2000 

n.a - Não aplicável 
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·il,bela 13 _:_ Valo[ adicionado total e_J!_or setor de atividade, segundo os muntc!pios do Vale do Ribeira em 1999 

Valor Adicionado por Setor de Atividade em 1999 (em Reais de 1999) 

Local Agncultura Indústria ComérctO Serviços Outros Total Classificação 
na Re ião· 

Apial 1.06975 50800.3 9.397.50 81.310.289 2 

Barra do Chapéu "' 268.35 1.206293 21 

Barra do Turvo 4 370.840 17 

Cajati 227.756.222 1 

Cananéia 3.133. 5.838574 16 

Eldorado 7315.715 14 

lguape 8812. 20.798.914 8 

Ilha Comprida 4.360.916 18 

lporanga 775.235 22 

ltaóca 185 6.315385 IS 
ltapirapuã Paulista 87. "' 269. 613.606 23 

ltariri 2.336 7555.357 13 

Jacupiranga 1.179 4.202.21 17.139 907 9 

Juqurá 573.54 6 587 41 4.548.57 334. 27274 728 6 

Juquitiba 26297 12415.7 8948.59 342 34 341.103 4 

Miracatu 322. 16.252 5968.34 4.776.63 98.76 27.417882 5 

Pariquera-Açu 589.59 5.4454 4.670.34 906 79 17133.825 10 

Pedro de Toledo "' 1.770.98 "' 3.952306 19 

Registro 1603.05 35.362.90 2.179.68 69.616128 3 

Ribeira 14583 117 2887.217 20 

São Lourenço da Serra 525.77 15.010843 11 

Sete Barras 8.851.207 12 

Ta irai 25 263.835 

RA de Registro 449.491. 172 

Vale do Ribeira 123.50868 617106.32: 

Estado de São Paulo 3 598.557.1 100968 702 200 916 150.656 

Participação do Vale do 
Ribeira no Estado de 
São Paulo 1 0,31 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 

Nota: • Os municlp,os foram dasilicados, em ordem deaescente, de acordo com o valor adicionado total 
• • Valor adiaonado fiscal Valor adlCIOOado esbmado a par1ir da arrecadação de tCMS 

n.a-Nãoaplk:âvel 

n.d • Não dispon!vel 
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Tabela 14 - Evolução do emprego por setor de atividade no Vale do Ribeira: 1995 a 2001 

Emprego Ocupados por Setor - Vale do Ribeira 

Setor de Atividade 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Empregos ocupados na indústria 5.794 5.171 6.708 8.231 6.017 5.18( 5.727 

E'!!J?regos ocu_e§l~os no c~ércio 
- 

4.425 7m 5.162 
- 

6.005 6A69 7.595 7.791 
Empregos ocupados nos serviços 13.721 12.546 13.999- 15.84€ 21.916 24.68 28.723 
Demais empreqos ocupados 5.816 5.891 5.740 5.469 5.608 6.620 6.791 
Total de empregos ocupados 29.756 28.343 31.609 35.559 40.010 44.082 49.032 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 

~- -- -- -- -- ----1 
Evolução do Emprego na RA de Vale do Ribeira 

1 

1 

1 

60000 ..----------------, 

50000 

30.000 

-40.000-t-- 

Indústria 11 
Comércio 1 

Serviços 1 

Outros 1· 

Total 

1 

1 

1 

20.000 1- 

100001- --- 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
__ ___J 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 
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Tabela 14. Evolução do emprego por setor de atividade no Vale do Ribeira: 1995 a 2001 . - -· ... . ~ . . ~ ' - .... ,.. 

Emprego Ocupados por Setor - Vale do Ribeira 

Setor de Atividade 1995 1996 1997 -1998 1999 2000 2001 

Empregos ocupados na Jn.9ústri_?1 5.794 5.171 6.70€ 8.235 6.017 5.180 5.727 - - --- - - -- 
E[l_:!pr~~~:'_ocupados no comércio 4.425 4.735 5.162 6.00S 6.469 7.599 7.791 

Empregos ocupados nos serviços 13.721 12.54€ 13.999 15.846 21.91 e -24.683 28.723 - Demais empregos ocupados 5.816 5.891 5.740 5.469 5.608 6.620 6.791 
Total de empregos ocupados 29.756 28.343 31.609 35.55S 40.010 44.08L 49.032 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 

Evolução do Emprego na RA de Vale do Ribeira 

60.000 ,----------------------, 

50.000 r- 

30.000 

·_,;;~ .. - . 
0-1-----~--~--~----~--~ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fonte: Fundação Seade 
Elaborado por IPTIDEES, 2003 
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•& Indústria 1 
·· Comércio 

-+- Serviços 
-+-Outros 
-+-Total 

Tabela 15 - Número de estabelecimentos e empregos, segundo setores, ramos 
e gêneros da atividade econômica - Estado de São Paulo: 2000 

Setores, Ramos e Gêneros 

13.710 
Construção Civil 21.766 1 3,40 308.921 1 3,84 =~--- =--~=::= ~ 

1.295 1 
.. 

71.616 1 Utilidade Pública 0,20 0,89 
:,-=::;:::::;;~- • r ::=~""li 

75.978 1 1.849.241 1 22,97 Transformação 11,87 •---~- •r•-~-~= --- Minerais não metálicos 5.101 0,80 87.084 1,08 -~ ---- . -· Metalurgia 10.663 1,67 208.989 2,60 ------ - Mecânica 4.932 0,77 153.349 1,91 ..•. - ~--~- 
Elétrica e Comunicação 2.599 0,41 108.116 1,34 -- - -,--- _____ --- Material de transporte 1.967 0,31 185.492 2,30 --- ........ . - 
Madeira e mobiliário 5.879 0,92 75.764 0,94 --- 
Papel, papelão, editora e gráfica 6.740 1,05 142.552 1,77 ~-- 
Borracha, fumo, couro, peles e outros 4.277 0,67 96.460 1,20 
Quim., Farm., e Veter., Perfume e Sabão 8.479 1,32 259.488 3,22 ~ 
Têxtil do Vestuário e Artef. Tecidos 13.947 2,18 229.163 2,85 ~ -- Calçados 1.962 0,31 46.613 0,58 
Alimentos, Bebidas e Álcool Etílico -- - 

9.432 1,47 256.171 3,18 

Instituições Créd. Seg. Capitalização 11.353 1,77 228.016 2,83 
Adm. lmóv., Vai. Mob., Serv. Tec., Prof. etc 87.776 13,72 946.847 11,76 . - - Transporte e Comunicações 23.688 3,70 450.126 5,59 --· ·- Aloj. Aliment. e Rep. e Manut. 69.137 10,80 693.464 8,61 .-------- 
Médicos, Odontolog. e Veterinária 34.046 5,32 279.671 3,47 -- -- - Ensino 11.661 1,82 265.678 3,30 

Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000 
Elaborado por IPTI DEES - 2003 
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-~~ntos e empregos, segundo setores, 
econômica-Vale do Ribeira: 2000 ramQSe 

200 
Setores, Ramos e Gêneros Setores, Ramos e Gêneros 

9 --------- ------- 
78 I - 

31 I 3491 5,28 Construção Civil 1,67 977 2,22 Constr~ção Civil 3,04 -- - 35 I - - 61 - 2111 Utilidade Pública 0,75 642 1,46 Utilidade Pública 0,59 3,19 - -- - 289 I e - 601- - 406r Transformação 6,19 3.225 7,32 Transfor_:11ação _ 5,88 6,14 ..-wwwww - - - - -- Minerais não metálicos 50 1,07 623 1,41 Minerais não metálicos 9 0,88 51 0,77 ---·· -~ - - --- - Metalurgia 27 0_,58 198 0,45 Metalurgia 10 0,98 17 0,26 -- -------=---- --- - -- _, Mecânica 2 0,04 11 0,02 Mecânica n.d. n.d. n.d. n.d. -------- ~· ~ -----=-- - - - --- - -· Elétrica e Comunicação 2 n.d. 9 n.d. Elétrica e Comunicação n.d. n.d. n.d. n.d. -- - ---- --- ~- -- - Material de transporte 2 0,04 17 0,04 Material de transporte 2 0,20 17 0,26 -- .... .---------- ---- -- e-- ---- -- Madeira e mobiliário 61 1,31 506 1, 15 Madeira e mobiliário 7 0,69 42 0,64 ------ ·-- - --- ------ - -· Papel, papelão, editora e gráfica 14 0,30 94 0,21 Papel, papelão, ~dit~ra e gráfica 4 0,39 14 0,21 - ~-- -- - --- -- Borracha, fumo, couro, peles e outros 12 0,26 74 0,17 Borracha, fumo, couro, peles e o:itros 2 0,20 13 0,20 --- -- -- Quím., Farm., e Veter., Perfume e Sabão 24 0,51 747 1,69 Quím., Farm., e Veter .• ~erfume e Sabão 4 0,39 27 0,41 - . - --- ---- Têxtil do Vestuário e Artef. Tecidos 13 0,28 51 0,12 Têxtil do Vestuário e Artef. Tecidos 5 0,49 15 0,23 --· ·-- - -- ---· --- -- Calçados 2 0,04 1 º·ºº Calçados 1 0,10 n.d. n.d. --- -- -- 
Alimentos, Bebidas-e Álcool Etílico - -- --- - Alimentos, Bebidas e Álcool Etílico 80 1,71 894 2,03 16 1,57 210 3,18 

Instituições Créd. Seg. Capitalização 65 1,39 456 1,03 lnstitu~ções Créd. Se!;J. ~apitalização 16 1,57 139 2,10 --· -- -~ Adm. lmóv., Vai. Mob., Serv. Tec., Prof. etc 361 7,74 9.401 21,33 Adm. lmóv., Vai. Mob., Serv. Tec., Prof. etc 60 5,88 204 3,09 - -- - Transporte e Comunicações 145 3, 11 1.399 3,17 , Transp~rte ~ Comunicações 16 1,57 337 5,10 ------· -- -- . --- -- Aloj. Aliment. e Rep. e Manut. 488 10,46 4.866 11,04 Aloj. Aliment. e Rep. e_Manut. 120 11,75 686 10,38 --- - -- ---r-- - Médicos, Odontolog. e Veterinária 124 2,66 822 1,86 Médico~. Odontoloq.e Veterinária 66 6,46 434 6,56 -e-- ·~- -- -- - Ensino 38 0,81 293 0,66 Ensino 11 1,08 155 2,34 

Fonte: Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000 
Elaborado por IPT/ DEES - 2003 

Fonte:Ministério do Trabalho - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2000 
Elaborado por IPT/ DEES - 2003 
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ANEXOS 



Proteção aos micro e pequenos empresários 

O Simples Paulista, uma nova etapa 

'- No Estado de São Paulo, o Simples Paulista foi aprovado pela Lei 10.086, de 19/1 1 /98 e passou a oferecer 

benefícios às Empresas de Pequeno Porte, pois nas legislações anteriores somente as Microempresas (ME) 

eram contempladas com incentivo. 

O SIMPLES Paulista equiparou os limites de enquadramento das MPEs ao que determina o SIMPLES Federal. 

Ou seja, microempresa é aquela que fatura até R$ 1 20 mil por ano e empresa de pequeno porte a que fatura 

anualmente até R$ 1 ,2 milhão. 

A nova sistemática eliminou também a exigência de enquadramento à legislação federal para que a empresa 

usufruísse dos benefícios na esfera estadual. Agora a empresa pode optar pelo SIMPLES Paulista, 

independentemente de ser optante pelo SIMPLES Federal, ou vice-versa. 

Pelo que determina o SIMPLES Paulista, as Microempresas são isentas do ICMS e as Empresas de Pequeno 

Porte recolhem de 2,2% a 3, 1 % do faturamento mensal. 

Para utilizar esses benefícios as empresas devem comercializar suas mercadorias com o consumidor final, pessoa 

física ou jurídica; não contribuintes do ICMS; outras empresas enquadradas no SIMPLES Paulista. 

As exportações são equiparadas a venda para o consumidor final. Portanto, as empresas enquadradas nesse 

regime podem exportar seus produtos sem perder o beneficio tributário. 

Nova gestão, nova visão, novo cálculo 

A importante e tão comentada mudança ocorrida na nossa legislação estadual de incentivo às M PEs foi apresentada 

e aprovada recentemente pelo Governo do Estado por meio da Lei 11.270, de 29/11/2002. 



As alterações ampliaram os limites de faturamento das MEs, passando de R$ 120 mil para R$ 150 mil. Isto 

permitiu a inclusão dos produtores rurais, que produzem artesanalmente produtos comestíveis e, o mais 

importante, mtroduzm uma nova forma de cálculo de ICMS para as pequenas empresas o que, na prática. 

oferece uma s1gnificat1va economia no pagamento desse imposto. 

A microempresa é isenta de ICMS até o limite de faturamento anual de R$ 150 mil (ou R$ 12,5 mil por mês). 

Durante o ano, se ultrapassar esse valor a microempresa passa a pagar o ICMS como empresa de pequeno 

porte. 

Nossa legislação determina que temos dois tipos de pequena empresa, a "tipo A' que fatura de R$ 150.000,01 
a R$ 720.000,00; e a "tipo B", com faturamenlo anual de R$720.000,01 a R$ 1.200.000,00. 

No pnrneiro caso devem recolher 2, 1526% do faturamento mensal e deduzir do imposto calculado, o valor 

fixo (determinado pelo legislador) de R$275,00. As do segundo caso devem recolher 3, I 008% do faturamento, 

podendo deduzir o mesmo valor de R$275,00, somado a 1 % do faturamento mensal (esse valor calculado é 

sobre o faturamento e limitado a R$ 600,00). 

Exemplo concreto 

Imaginemos uma microempresa que ultrapassou os R$ 150 mil num determinado período, tendo que recolher 

como empresa de pequeno porte. A alíquota será determinada pelo íaturamentc.acurnotacc até. QJJJê5 de 

apuração e o uroosto será calculado sobre o faturameoto dCLP[Óp[IQ mês. Vamos calcular. 

Vamos supor que essa empresa foi constituída no início do ano de 2003, enquadrada como micro e que o seu 

grande potencial de vendas acontece nos três últimos meses do ano. Até o mês de Julho a empresa atingiu o 

faturamento acumulado de R$ I 50 mil. Em agosto de 2003, qualquer que seja o faturamento, terá que pagar o 

ICMS como empresa de pequeno porte. Vamos supor também que o faturamento no referido mês foi de R$ 
13 mil. Pela nova forma de cálculo definida teríamos as tabelas a seguir. 
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Agosto 2003 Faturamento acumulado = R$ 163.000,00 
Faturamento do mês= R$ 13.000,00 
R$ 13.000,00 x 2, 1526% (alíquota EPP "/\') = R$ 279,84 
R$ 279,84 - R$ 275,00 (valor fixo) = R$ 4,84 
ICMS do mês = R$ 4,84 (0,037% do faturamento do mês) 
Pela forma anterior a empresa teria que recolher o valor de RS 279,84; há economia de 98,27%. 

Setembro 2003 Faturamento acumulado = R$ 178.000,00 
Faturamento do mês: R$ 15.000,00 
R$ 15.000,00 x 2, 1526% (alíquota EPP ':A:') = R$ 322,89 
R$ 322,89 - R$ 275,00 (valor fixo) = R$ 47,89 
ICMS do mês = R$ 47,89 (0,032% do faturamento do mês) 

Outubro 2003 Faturamento acumulado = R$ 378.000,00 
Faturamento do mês: R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 x 2, 1526% (alíquota EPP ':A:') = R$ 4.305,20 
R$ 4.305,20 - R$ 275,00 (valor fixo) = R$ 4.030,20 
ICMS do mês = R$ 4.030,20(2,015% do faturamento do mês) 

Novembro 2003 Faturamento acumulado = R$ 578.000,00 
Faturamento do mês = R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 x 2, 1526% (alíquota EPP ':A:') = R$ 4.305,20 
R$ 4.305,20 - R$ 275,00 (valor fixo) = R$ 4.030,20 
ICMS do mês = R$ 4.030,20(2,015% do faturamento do mês) 

Dezembro 2003 Faturamento acumulado = R$ 778.000,00 
Faturamento do mês = R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 x 2, 1526% (alíquota EPP "/\') = R$ 4.305,20 
R$ 4.305,20 - R$ 275,00 (valor fixo) = R$ 4.030,20 
ICMS do mês = R$ 4.030,20(2,015% do faturamento) 

Janeiro 2004 Faturamento acumulado até o mês: R$ 12.500,00 
Faturamento do mês: R$ 12.500,00 
R$ 12.500,00 x 3, 1008% (alíquota EPP "B") = R$ 387,60 
R$ 12.500,00 x 1 % (valor determinado pelo legislador)= R$ 125,00 
ICMS do mês = R$ 387,60 - R$ 125,00- R$ 275,00 (valor fixo) = não é devido 

Pelas simulações apresentadas, podemos perceber que a alteração introduzida na nossa legislação trouxe uma 
inovação e uma redução tributária significativa, vantagens fundamentais para os empresários das MPEs. 
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Estatuto, uma importante conquista 

Faltava ainda na nossa legislação algum instrumento legal que oferecesse aos empresários do segmento tratamento 

diferenciado nos aspectos administrativos, previdenciários e creditícios. Assim, cumprindo determinação 

constitucional, em outubro de 1999 o Governo Federal aprovou o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que 

passou a oferecer às MPEs facilidades na obtenção de empréstimos, redução nas taxas de registro nos órgãos 

oficiais, apoio à exportação, tratamento diferenciado na ação dos fiscais (criando a figura da dupla visita) e a 

possibilidade da microempresa, enquadrada pelo estatuto, utilizar o Juizado de Pequenas Causas. 

Este conjunto de ações tem como objetivo oferecer às MPEs, que são hoje os maiores empregadoras de mão 

de-obra do País, condições de sobrevivência e crescimento - e não privilégios, pois esse não é o pleito dos 

nossos empresários, mas, sim, instrumentos de incentivo que lhes permitam desempenhar o seu importante 

papel no desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País. 
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CASA CIVIL 
www.casacivil.sp.gov.br 
Secretário: ARNALDO MADEIRA 
AV. Morumbi • 4500 - Morumbi 
CEP-05698-900 
Fone: 3745-3742 

CASA MILITAR 
www.defesacivil.sp.gov.br 
Secretário : Cel. ROBERTO ALLEGRETTI 
Av. Morumbi. 4500 
CEP: 05698-900 
Fone: 3745-3300 I 3301 I 3302 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
www.admpenitenciaria.sp.gov.br 
Secretário: NAGASHI FURUKAWA 
Av. São João, 1247 - 8º andar - Centro 
CEP 01035-100 
Fone: 3315-4700 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
www.agricultura.sp.gov.br 
Secretário:ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR 
Av. Miguel Stéfano, 3900 - Saúde 
CEP: 04301-903 - São Paulo 
Fone: 5073-3439 

SECRETARIA DE ASSIST~NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br 
Secretária: MARIA HELENA DE CASTRO 
Rua Bela Cintra, 1032 - Cerqueira César 
CEP: O 1415-000 - São Paulo 
Fone: 3218-3000 

SECRETARIA DE Cl~NCIA, TECNOLOGIA, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 
www.ciencia.sp.gov.br 
Secretário: JOÃO CARLOS MEIRELLES 
Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos 
CEP: O 1205-001 - São Paulo 
Fone: 3331-0033 

SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO 
Secretário: JOÃO MELLÃO NETO 
AV. Morumbi , 4500 - Morumbi 
CEP-05698-900 
Fone: 3745-3449 

SECRETARIA DA CULTURA 
www.cultura.sp.gov.br 
Secretária: CLÃUDIA COSTIN 
Rua Mauá, 51 - Luz 
CEP: O 1028-900 - São Paulo 
Fone: 3351-8000 

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 
www.planejamento.sp.gov.br 
Secretário: ANDREA CALABI 
R. lguatemi, 107 - 12° andar ltaim Bibi 
CEP: 01451-011 - São Paulo 
Fone: 3168-3012 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
www.educacao.sp.gov.br 
Secretário: GABRIEL BENEDITO ISSAAC CHALITA 
Praça da República, 53 - Centro 
CEP: O 1045-903 - São Paulo 
Fone: 3218-2000 

SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
www.emprego.sp.gov.br 
Secretário: FRANCISCO PRADO 
Av.Angélica, 2582 
CEP: O 1228-200 - São Paulo 
Fone: 3 3 1 1-1000 

SECRETARIA DA FAZENDA 
www.fazenda.sp.gov.br 
Secretário: EDUARDO REFINATII GUARDIA 
Av. Rangel Pestana, 300 - Centro 
CEP: O 1091-900 - São Paulo 
Fone: 3243-3400 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
www.cdhu.sp.gov.br 
Secretário: BARJAS NEGRI 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2954 - 1 1 ° andar - Jardim Paulistano 
CEP: 01451-901 - São Paulo 
Fone: 3168-7189 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA 
www.justica.sp.gov.br 
Secretário: ALEXANDRE DE MORAES 
Pátio do Colégio, 148 - Centro 
CEP: OI O 16-040 - São Paulo 
Fone: 3291-2600 

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
Secretária: LARS GRAEL 
Praça Antonio Prado, 9 - Centro CEP: OI O 10-904 
Fone: 3241-5822 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
www.ambiente.sp.gov.br 
Secretário: JOSÉ GOLDEMBERG 
Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - Alto de Pinheiros 
CEP: 05489-900 - São Paulo 
Fone: 3030-6000 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
www.procuradoria.sp.gov.br 
Procurador Geral - ELIVAL DA SILVA RAMOS 
Rua Pamplona. 227 7° andar 
CEP: 01405-902 
Fone: 3372-6401 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGIA 
www.energia.sp.gov.br 
Secretário: MAURO GUILHERME JARDIM ARCE 
Rua Bela Cintra, 847 - Cerqueira César 
CEP: 01415-001 - São Paulo 
Fone: 3138-7000 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
www.recursoshidricos.sp.gov.br 
Secretário: MAURO GUILHERME JARDIM ARCE 
R. Butantã, 285 - Pinheiros 8° andar 
CEP - 05424-140 - São Paulo 
Fone: 3816-7012 
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