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SERRA DA MANTIQUEIRA

Um lugar

Um espaço

Um canto

Uma fonte

Não importa o lugar

Não precisa importar

Vida e alegria

Tristeza e fantasia

Diante da beleza

Tudo que é dito, se cala

Mas nada se compara

Quando uma criança fala:

Serra, para sempre vou amá-la.

(Mariana do Carmo, 2003)
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RESUMO

Este estudo investiga as ações de planejamento e gestão municipal integrada entre os

municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e

Monteiro Lobato, situados no Estado de São Paulo. Com o objetivo de conhecer a

estrutura administrativa regional no Estado, este estudo apresenta a organização

regional estadual a partir da década de 1950, e a forma como a organização de

microrregiões é tratada na Constituição Estadual de 1989 e nas leis posteriores editadas

pelo governo do Estado. A análise das características ambientais e do potencial

econômico desses municípios mostra que o meio ambiente, que por um lado exige

restrições, por outro lado constitui um grande potencial para as atividades econômicas

baseadas no turismo. Diante desse quadro, este estudo ressalta a importância do diálogo

entre os governos locais para a articulação de ações que busquem o desenvolvimento

econômico e social e a sustentabilidade ambiental na microrregião. Finalmente, são

apontadas diretrizes para a organização do planejamento e da gestão municipal

integrada entre os municípios em estudo.

Palavras-Chaves: Planejamento Regional, Gestão Municipal Integrada.
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ABSTRACT

This study researches the existing local government planning and integrated

management initiatives between the municipalities of Campos do Jordão, São Bento do

Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal and Monteiro Lobato, in the state of São Paulo,

Brazil.  In order to understand the current regional management organization, this study

describes the existing practice after 1950 and how the subregional organization is dealt

with in the 1989 State Constitution and further ordinary legislation.  The analysis of the

environmental characteristics and the economic prospects of those municipalities shows

that, regardless of the restrictions imposed by the environmental legislation, there is an

strong potential for economical activities based on tourism.  Therefore, this study

emphasizes the importance of coordination between the local governments towards the

social and economical development and environmental sustainability of the subregion.

Finally, the study offers guidelines for planning organization and the integrated

municipal management between the municipalities in the case study.

Key-Words: Regional Planning, Integrated Municipal Management.
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CAPÍTULO 1

1 - INTRODUÇÃO

O presente estudo tem o objetivo de entender de que forma se estruturam e se

articulam política e administrativamente, do ponto de vista do planejamento

microrregional, os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São

Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato, localizados no Estado de São Paulo,

considerando-os elementos constituintes de uma mesma rede urbana.

Através da reflexão sistemática e teórica aliada ao conhecimento da realidade

local, este trabalho buscou identificar soluções para o desafio do desenvolvimento

econômico e social dos municípios em estudo a partir da estruturação microrregional.

Este estudo desenvolveu-se considerando a importância do planejamento e da

gestão municipal integrada para o desenvolvimento de microrregiões.

Segundo Bruna et al (1983):

“o planejamento pode ser conceituado de diversas maneiras, sendo que, em

síntese, pode-se dizer que consiste em uma atividade cujo objetivo final se situa

na organização sistemática dos meios a serem utilizados para se atingir uma

determinada meta ou fim, que contribua para a melhoria de uma determinada

situação, concretamente existente”.

O planejamento no Brasil tem sido uma ação de Estado. O Estado Brasileiro tem

atuado sobre o espaço urbano de várias maneiras: construindo redes de transportes,

instalando redes e abastecimento de água e esgotos, parques, casas populares etc. Além

da atuação no aspecto físico propriamente dito, o Estado atua nos espaços como

legislador e regulador.
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No Estado de São Paulo, onde se situam os municípios que são objetos deste

estudo, o planejamento começou a ser estruturado a partir da década de 1950,  quando

houve um avanço significativo na pesquisa e no planejamento urbano e regional. Uma

síntese da história do planejamento regional no Estado é apresentada no Capítulo 3

deste estudo.

O objetivo da organização regional do Estado de São Paulo, segundo a

Constituição Estadual de 1989, é promover o planejamento regional para impulsionar o

desenvolvimento sócio-econômico e a melhoria de qualidade de vida.

Dentre outros objetivos da organização regional estadual, estão a cooperação de

diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de

seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, e a

redução das desigualdades sociais e regionais.

A Constituição Estadual de 1989 classificou as categorias de entidades regionais

em: regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

A dimensão microrregional, contemplada pela Lei Estadual Complementar no.

760, de 01/08/1994, é o agrupamento de municípios limítrofes, a exigir planejamento

integrado para o seu desenvolvimento e integração regional e que apresente,

cumulativamente, características de integração funcional de natureza físico-territorial,

econômico-social e administrativa.

Este estudo se ateve à organização microrregional considerando-a facilitadora do

desenvolvimento econômico e social. No contexto estadual, a organização

microrregional permite a representação de espaços com características mais

homogêneas quanto possíveis, o que permite a representação da realidade

microrregional junto aos governos federal e estadual, a fim de buscar oportunidades de

desenvolvimento, assim como soluções para os problemas da microrregião.
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A organização microrregional, por se tratar de um espaço entre certos limites,

permite a coordenação de certo número de operações, formando um conjunto

relativamente complexo e suficientemente pequeno.

Deste modo, a organização microrregional permite a coordenação direta e um

controle eficaz entre os municípios, para que estes possam articular iniciativas,

programas e projetos locais, buscando integrá-los às ações do Estado e da União e,

assim, combinar esforços a fim de obter os melhores resultados para o desenvolvimento

local.

A estruturação de microrregiões, como meio para planejamento integrado de

municípios, embora seja contemplada na Constituição do Estado, ainda tem sido pouco

discutida. Esse quadro estimulou a realização deste estudo, a fim de que ele contribua

para novos debates, na direção de que o Governo do Estado, os governos municipais e a

sociedade em geral busquem entender a importância do planejamento integrado e das

organizações locais na articulação administrativa e política, particularmente no Estado

de São Paulo.

Segundo Malta (1993), “o planejamento microrregional consiste na alternativa

moderna e positiva de articulação regional, por possibilitar integração das forças locais,

públicas e privadas, e a utilização de mecanismos de descentralização e desconcentração

da máquina administrativa estadual”.

Neste contexto, o Capítulo 3 deste estudo apresenta um pouco da história do

planejamento regional e a articulação dos órgãos do planejamento na atual estrutura

administrativa do Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de conhecer o

processo de planejamento regional no Estado de São Paulo e sua contribuição para

facilitar a descentralização da máquina administrativa estadual e o desenvolvimento das

regiões.

Durante o seu desenvolvimento, neste estudo constatou-se que os municípios de

Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato
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procuram organizar e desenvolver seu principal potencial econômico - o turismo -

embora este não seja desenvolvido uniformemente entre os municípios, estando alguns

em estágio mais avançado de desenvolvimento turístico do que outros.

Uma vez que o turismo é o principal potencial econômico da rede em estudo, a

investigação sobre a existência de ações articuladas entre os municípios, leva ao

questionamento da maneira pela qual os benefícios econômicos do turismo e dos

serviços e comércios provenientes das atividades turísticas têm sido revertidos em

soluções para os problemas da sociedade local.

Ao investigar a existência de ações que objetivem o desenvolvimento da

microrregião, este estudo deparou-se com a necessidade de qualificar o termo

"desenvolvimento” em relação ao termo “crescimento”.

Pode-se afirmar que o crescimento, embora muitas vezes confundido com

desenvolvimento, principalmente em discursos políticos e empresariais, não implica

necessariamente desenvolvimento; e este último não gera obrigatoriamente efeitos

benéficos para a totalidade da população sem que haja, a priori, a promoção de políticas

e medidas que funcionem como instrumentos de regulação das relações estabelecidas

entre os agentes que atuam sobre o espaço.

Além dos instrumentos de regulação, em um processo de desenvolvimento deve

haver a participação de todos os agentes envolvidos, ou seja, governo, capital e

sociedade.

Como apontado por Haddad (1980), "o impulso básico por trás da idéia de

desenvolvimento social seria (...) essencialmente corretivo de desigualdades, levando a

todos, no limite, os benefícios que seriam de apenas poucos". Neste contexto, neste

estudo procurou-se iniciar uma discussão sobre os meios através dos quais os

municípios em estudo têm procurado pelo crescimento econômico e se existe a premissa

de que o crescimento deve permitir o desenvolvimento econômico e social.
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De forma a propor uma reflexão sobre as contribuições que podem ser dadas

pelo planejamento, especificamente nas áreas econômica e social, neste estudo teve-se

como base a hipótese de que a articulação de políticas e ações, aliadas a técnicas de

profissionais e a participação da sociedade civil organizada no processo de

planejamento contribuirão para que se construa uma sociedade mais justa, onde os

benefícios do desenvolvimento possam ser de todos.

Assim, o planejamento, especialmente em países subdesenvolvidos como o

Brasil, estará contribuindo para que se quebre a regra hoje vigente, em que, nas palavras

de Santos (1987) “nos países subdesenvolvidos de um modo geral há cidadãos de

classes diversas, há os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem

mesmo ainda são”.

Os problemas econômicos e sociais, o crescimento urbano desordenado, o êxodo

rural, a falta de infra-estrutura, habitação, saúde e educação nos centros urbanos,

juntamente com a crescente demanda pelas atividades turísticas, pela ideologia

crescente do "lugar-produto" e do "lugar-consumo", aliados à falta de ações estruturadas

e planejadas na maioria dos municípios do País, têm se constituído preocupação para a

sociedade e têm sido parte de muitos discursos daqueles que governam, embora poucas

ações tenham sido concretizadas no sentido de resolver estas questões.

Esse quadro acentua a necessidade de que sejam realizados estudos e discussões

por parte da sociedade, governos, técnicos e planejadores, em que, primeiramente, o

planejamento seja debatido em todos os níveis: governo, empresariado, associações,

organizações educativas, de classes, ambientais, entre outros. É preciso investir esforços

no sentido de criar a cultura do “prever”, destacada a etimologia do termo, o que

permitirá que o planejamento em nosso País deixe de estar a reboque da crise, como

historicamente tem ocorrido.

A delimitação do tema desse estudo foi feita a partir da observação das

diferenças no nível econômico e social das populações que residem e convivem nos

municípios em estudo. A diferença nos níveis de qualidade de vida dos cidadãos incita
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questões como: “Para quem e por quem a cidade está sendo construída?” e “De que

forma os governos municipais se organizam para administrar o crescimento como forma

de melhorar a vida dos munícipes?”.

De modo a responder a estas questões, o presente estudo partiu do princípio de

que o planejamento e a gestão municipal integrada devem reconhecer que ao analisar

um dado espaço, somente a relação que existe entre as instâncias, dentre elas as

governamentais, econômicas, sociais, ambientais, é que permite conhecê-las e defini-

las. Aquilo que dá concretude aos fatos é a relação que as instâncias mantêm entre si,

considerando que o espaço intra e interurbano é um sistema em que as relações entre as

instâncias formam subsistemas que, por sua vez, formam outros subsistemas, cujas

variáveis são combinadas com a ação de outras variáveis.

Diante disso, este estudo procurou apresentar algumas variáveis do campo

econômico e social dos municípios em questão, relacionando-as de modo a não perder

de vista o contexto, embora este se estruture de maneira infinitamente complexa.

À luz da teoria dos sistemas, compreende-se que as questões de planejamento

não podem ser entendidas isoladamente: a exclusão social, o desemprego, a ocupação

desordenada do solo, a falta de capacidades de gestão, entre outras questões, são

interdependentes, assim como são interdependentes as atuações de inúmeros agentes

que estão envolvidos na organização do espaço.

Os agentes sociais se inter-relacionam, buscando cada qual atender às suas

necessidades e interesses: os trabalhadores em busca de emprego e meios para viver; os

governos interessados em promover o crescimento de determinada área; o capital

interessado em instalar seus equipamentos em locais privilegiados quanto à

disponibilidade de mão-de-obra, recursos naturais, e assim por diante.

A inter-relação entre esses agentes caracteriza a dinâmica urbana. Essa dinâmica

de inter-relação extrapola as dimensões urbanas. À medida que a dinâmica urbana vai
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crescendo, o espaço urbano mostra a necessidade de relacionar-se com outros espaços.

Desta forma, nenhum elemento do sistema tem efeito independente do todo.

A dinâmica intra-urbana afeta a dinâmica inter-regional, como no caso de um

centro turístico, onde o fluxo nas vias de transportes altera a rotina dos municípios

vizinhos. Da mesma forma que os problemas extrapolam os limites municipais, as

soluções construídas em nível microrregional, através da gestão integrada, podem

contribuir com todo o sistema, desde que sejam soluções construídas em comum entre

os elementos da rede.

Para entender as questões econômicas e sociais dos municípios em questão este

estudo procurou apresentar alguns aspectos físico-geográficos e históricos da Região

Administrativa de São José dos Campos, onde os municípios se situam, que apresenta

diferenças marcantes em sua estruturação econômico-social, resultantes, em grande

parte, da intervenção dos governos que facilitaram, entre outras ações, a implantação de

vias de circulação e de indústrias no Médio Vale do Paraíba.

O principal exemplo dessas intervenções é a importância econômica obtida pelos

municípios próximos da Rodovia Presidente Dutra que impulsionou, desde a sua

implantação, a atração de indústrias e de crescimento para os municípios situados às

suas margens.

A Região Administrativa de São José dos Campos apresenta grandes diferenças

internas no nível de desenvolvimento econômico, nas atividades de produção e nas

condições de vida das populações. De forma a responder à questão sobre o porquê das

diferenças intra-regionais, neste estudo apresenta-se uma reflexão sobre a importância

da estruturação do sistema viário no processo de crescimento e desenvolvimento da

Região.

Durante o desenvolvimento deste estudo, observou-se que a ausência de boas

fontes de informação para o planejamento, o que afeta o planejamento como um todo, é

ainda mais grave na área social. Diante das dificuldades encontradas pela falta de
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articulação e sistematização de conhecimentos sobre determinada área, tanto em nível

municipal como em nível estadual, este estudo buscou demonstrar que tais dificuldades

poderão ser corrigidas a partir do diálogo entre os governos municipais e a articulação

do governo estadual, com vistas a sistematizar os conhecimentos e as informações

locais.

Esta dissertação divide-se em cinco capítulos e análises conclusivas. O Capítulo

Primeiro refere-se à Introdução. O Segundo Capítulo aborda os conceitos relacionados a

redes e sistemas de cidades, região, planejamento e transportes, e os sistemas de

planejamento regional na República Federativa da Alemanha por ser este, como o

Brasil, um sistema federativo. A abordagem do sistema regional alemão foi feita como

parâmetro para análise da estruturação e planejamento de regiões no Brasil.

O Terceiro Capítulo apresenta a relação entre políticas nacionais e organização

regional, a organização regional no Estado de São Paulo e os planos e estudos que

foram desenvolvidos para a Região Administrativa de São José dos Campos.

No Quarto Capítulo são apresentadas as características da microrregião:

localização e história, aspectos geográficos, economia, crescimento demográfico, e as

atividades turísticas e comerciais nos municípios.

O Quinto Capítulo apresenta o resultado da investigação sobre a existência de

articulação de ações entre os municípios e a atuação de alguns agentes presentes nos

espaços intra e interurbano. São apresentadas as ações realizadas pelos municípios de

São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato no Projeto

Desenvolvimento Local Integrado Sustentável - DLIS, do Governo Federal.

Finalmente, as análises conclusivas são apresentadas.
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1.1 - OBJETIVOS GERAIS

O objetivo principal deste trabalho de dissertação é apresentar o sistema de

planejamento regional no Estado de São Paulo e investigar as ações de planejamento e

gestão municipal integrada entre os governos dos municípios de Campos do Jordão,

Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato, situados na Serra

da Mantiqueira, no Estado de São Paulo, com vistas a propor uma organização

microrregional entre esses municípios, que contribua para o desenvolvimento

econômico e social desta área.

1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Com base nos objetivos gerais deste estudo, foram definidos os seguintes

objetivos específicos:

1. Apresentar uma síntese da história e da atual organização do sistema de

planejamento regional no Estado de São Paulo;

2. Apresentar dados relativos ao crescimento demográfico, índice de

desenvolvimento humano e principais aspectos econômicos nos municípios

em estudo;

3. Investigar o grau de articulação e de ações integradas entre os municípios;

4. Apresentar a missão e as atividades de alguns dos principais órgãos públicos

e privados em nível municipal, estadual e federal, e a ação da sociedade civil

organizada nestes municípios;

5. Apresentar proposta de organização microrregional, representada pelo

planejamento e pela gestão municipal integrada para o desenvolvimento de

programas e projetos da microrregião, com o objetivo de impulsionar

desenvolvimento econômico e social, num ambiente sustentável.
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1.3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia do trabalho constituiu-se de uma abordagem descritiva através da

qual buscou-se apresentar um diagnóstico situacional dos temas levantados.

Primeiramente, foram levantadas fontes bibliográficas sobre o conceito de

região, produção social do espaço, e planejamento urbano e regional, como base teórica

para o estudo proposto.

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre as políticas nacionais e as leis

referentes à organização dos municípios e regiões da Federação. A seguir, realizou-se o

estudo e o levantamento das leis e decretos estaduais que dispõem sobre a organização

do planejamento regional no Estado de São Paulo, a fim de apresentar o papel do Estado

na elaboração de leis que regulam a dinâmica regional. Foram consultados os planos

desenvolvidos no Estado de São Paulo para a região em que se situam os municípios em

estudo.

A revisão bibliográfica ocorreu durante todo o processo de elaboração desta

dissertação, juntamente com o levantamento dos dados disponíveis na Fundação

SEADE, no IBGE e nas prefeituras dos municípios, a partir dos quais foram

apresentados:

1. O crescimento populacional municipal e regional entre os anos 1980, 1990 e

2000;

2. Os números referentes às atividades econômicas nos municípios e o Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM.

A área em estudo foi visitada a fim de coletar dados sobre a administração local,

a comunicação e a articulação de ações entre os municípios, as condições de vida da

população e a participação da sociedade civil organizada nas questões políticas e
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administrativas. Os registros de imagens dos municípios foram feitos com o objetivo de

ilustrar os textos e acrescentar informações.

Alguns mapas foram elaborados a partir do Atlas do Estado de São Paulo, por

intermédio de software de digitalização de imagens, procurando agregar informações

visuais às informações obtidas através da legislação editada pelo Estado.

1.4 - JUSTIFICATIVA

Este estudo refere-se aos municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do

Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato, considerando-os como elementos de

uma microrregião composta por áreas com características físicas, históricas e

geográficas semelhantes, e voltada para atividades turísticas como principal potencial

econômico, considerados os diferentes processos pelos quais os municípios passaram e

ainda estão passando, que têm resultado em diferentes formas no espaço.

Como apontado por Kurkdjian e Blanco (1992), “a melhoria da qualidade de

vida das populações depende, dentre outros fatores, de eficientes sistemas de

planejamento”. Uma vez que o desenvolvimento econômico não ocorre de forma

regional e setorialmente equilibrada, “deve-se analisar o processo de planejamento

como um instrumento que possibilita a atenuação e/ou a redução dos efeitos dessas

desigualdades” (Perobelli et al., 1999).

O planejamento como processo constante de melhorias pode contribuir, no que

se refere à qualidade de vida dos cidadãos, para a promoção do aumento da renda e da

melhoria dos indicadores sociais, através da sistematização de atividades econômicas,

capacitação da população para o trabalho, a criação de oportunidades, entre outras

ações. Desta forma, as ações de planejamento e as decorrentes destas poderão contribuir

para a  diminuição dos desequilíbrios intra e inter-regionais.

Segundo Zahn (1988), o que se busca num processo de planejamento são

critérios palpáveis e objetivos para direcionar as tomadas de decisões, a partir de
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diretrizes essenciais de desenvolvimento. Para tanto, deve-se conhecer a realidade,

diagnosticar os pontos fortes e as deficiências e, de forma articulada e intersetorial,

buscar condições para o desenvolvimento urbano e regional.

No que se refere à natureza do planejamento urbano e regional, segundo

Perobelli et al. (1999, op. cit), pode-se identificar:

1. Situação de alocação de recursos escassos para uso múltiplo – o planejamento

caracteriza-se como econômico;

2. Aplicação de meios alternativos para alcançar determinado objetivo e/ou meta

estabelecida anteriormente – o planejamento caracteriza-se como técnico;

3. Problema de natureza física, ou seja, disposição de elementos sobre o

território – o planejamento espacial;

4. Modificação das relações de poder entre os agentes econômicos – o

planejamento político;

5. Problemas relativos à questão ambiental – o planejamento ambiental.

Dentre esses está o planejamento estratégico que, tendo migrado das empresas e

do meio militar para o planejamento público, consiste basicamente na coordenação de

vários níveis e funções estratégicas visando efetivação de um projeto global (Lopes,

1998).

A esses tipos de planejamento deve estar incorporada a função horizontal do

planejamento, capaz de integrar todos os tipos de planejamento tendo por objetivo a

promoção de melhores condições de vida dos cidadãos. Desta forma, o planejamento,

em sua dimensão ampla, se constitui um processo de desenvolvimento social.
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O sistema urbano reflete os efeitos acumulados da prática de diferentes agentes

sociais, práticas estas que geram diferenciações entre os centros urbanos e,

conseqüentemente, diferenciação nos padrões de vida da população. Nesta dinâmica, o

Estado assume o papel não só de intermediar as relações entre os agentes da sociedade,

elaborando a implantação de políticas públicas, criando leis e zelando pelo seu

cumprimento, como também intervém nessas relações como um agente.

Ao tratar da divisão administrativa do Estado, o Governo de São Paulo tem

realizado, a partir da década de 1950, algumas ações na direção de organizar os

municípios em regiões. Algumas dessas ações são apresentadas neste estudo, uma vez

que a compreensão da história do planejamento e da ação do Estado na organização

regional é necessária para a criação de novas proposições.

Como pode ser observado na área em estudo, em certas localizações há

valorização em detrimento de outras e, mais do que isso, para cada atividade, nova ou

transformada, há padrões locacionais específicos que melhor atendem à lógica

capitalista. Isto tem como conseqüência que alguns municípios perdem em importância

enquanto outros são valorizados, refletindo assim a divisão do trabalho e as condições

de vida dentro da rede urbana, ocasionando desequilíbrios.

Neste contexto, o planejamento em nível microrregional deve facilitar a busca de

soluções para atenuar desequilíbrios e acentuar as possiblidades de desenvolvimento do

sistema, tendo como princípio ético que a região não precisa ser melhor do que as

outras, mas precisa ser melhor do que é hoje.

Este estudo reconhece a importância do planejamento e busca apresentá-la. No

entanto, não apresenta o planejamento como meio absoluto e suficiente para se atingir o

desenvolvimento, mas como instrumento que, se concebido e dirigido corretamente,

pode efetivamente contribuir para que o desenvolvimento ocorra.

O planejamento regional ou microrregional não deve ter como objetivo criar

ações estratégicas que descaracterizem dado espaço, mas que dêem condições para o
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desenvolvimento das potencialidades, respeitadas as peculiaridades de cada município.

De outro modo, o planejamento contribuirá para descaracterizar a cultura e a história da

sociedade local. Embora com características semelhantes, cada município organizado

em regiões ou microrregiões tem sua história; sua gente com jeito próprio de pensar e

agir, e que tem necessidades diferentes. Ao descaracterizar o espaço, o planejamento

estaria agindo contra as sociedades locais e não a favor delas.

Sendo o espaço "um atributo material de todos os valores de uso" (Harvey, apud

Villaça, 1998), produzido em determinados lugares pelo trabalho do homem, este

estudo observou que nos municípios da região da Serra da Mantiqueira, onde se situam

os municípios em estudo, a paisagem natural que apresenta valor de uso em si, alia-se

àqueles valores que estão sendo determinados pelos locais onde estes estão sendo

produzidos e consumidos.

Diante disso, é reforçada a importância da sistematização de informações e da

busca de alternativas para que os valores de uso que estão sendo produzidos nestes

lugares sejam equilibrados intrarregionalmente e em todos os casos, revertidos em

benefícios daqueles que nestes lugares habitam e trabalham, para que desta forma de

fato haja desenvolvimento social nesta microrregião.

O planejamento no Brasil está a cargo do Estado como ocorre em outros países,

como no caso da Alemanha, cujas experiências são relatadas neste estudo.

Ao contrário do que ocorre na Alemanha, a divisão político-administrativa no

Brasil dificulta a administração de regiões e microrregiões, uma vez que estas não são

consideradas como instâncias político-administrativas pela Constituição Federal

Brasileira e não participam da divisão orçamentária da União e dos Estados Federados.

As implicações dessas limitações são consideradas no Segundo Capítulo deste estudo.
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CAPÍTULO 2

CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 - REDE E SISTEMA URBANOS

O conceito de rede urbana não é unívoco. Diferentes abordagens são encontradas

nos estudos sobre este tema.

Segundo Corrêa (1994), a rede urbana é um conjunto de centros funcionalmente

articulados que reflete e reforça as caraterísticas sociais e econômicas do território,

sendo uma dimensão sócio-espacial da sociedade.

Ao se estudar a rede urbana, deve-se considerar, dentre outras, as condições

internas e externas de criação, apropriação e circulação do valor excedente e os

diferentes agentes sociais que participam desses processos. A partir desses parâmetros,

podem-se então analisar os processos de desenvolvimento social e econômico da rede,

suas potencialidades e deficiências.

Para Santos (1988), a rede urbana tem um papel fundamental na organização do

espaço, uma vez que assegura a integração entre a configuração territorial e as relações

sociais. Segundo o autor, o estudo da rede urbana é fundamental para a compreensão

das articulações entre as diversas frações do espaço.

Corrêa (1994, op. cit.) aponta que a rede urbana é "um reflexo, em realidade, dos

efeitos acumulados da prática de diferentes agentes sociais (...)", resultantes das relações

intra-urbanas e das relações entre as cidades de uma rede. Segundo o autor, outras

atividades, além das atividades de produção, articulação e circulação, tendem a

concentrar-se vinculadas aos pontos fixos de negociação de produção, tais como aquelas

de controle político-administrativo e ideológico. Estas atividades contribuem para que
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os núcleos de povoamento sejam dotados também de comércio, serviços e atividades de

produção industrial.

O conceito sistema urbano é utilizado por dar um sentido dinâmico às redes

urbanas, expressando a sua função de organização territorial por meio de fluxo de bens,

de pessoas e de informações.

O conceito de sistema foi proposto primeiramente pelo biólogo alemão Ludwig

von Bertalanffy, que propôs a Teoria Geral dos Sistemas. Bertalanffy, a partir dos

estudos que realizou com organismos vivos, observou que, embora os organismos

estudados se diferenciassem uns dos outros em uma enorme gama de variedade,

mantinham sempre certas características comuns, que estavam presentes, quaisquer que

fossem os organismos em estudo.

Tendo estendido suas observações a organismos de naturezas diversas, como

organismos sociais e organismos mecânicos, Bertalanffy constatou que algumas

características ainda se mantinham, independentes da natureza do organismo. Em cada

conjunto de organismos, os diversos componentes atuavam relacionando-se uns com os

outros para que um determinado objetivo fosse atingido.

Segundo Ackoff (1973), o sistema é um conjunto de elementos inter-

relacionados de qualquer tipo, cujas propriedades ou comportamentos de qualquer parte

do conjunto têm efeito nas propriedades ou comportamentos do conjunto como um

todo.

Na definição de Marzola (1991), sistema é "qualquer conjunto de elementos que

interagem, visando atingir um objetivo", sendo composto por "um conjunto de

elementos e um conjunto de relações entre aqueles elementos".

No sistema urbano, os municípios são elementos que realizam diversas funções e

se inter-relacionam. O desempenho do sistema urbano depende do modo como seus

elementos (municípios) se relacionam e dos seus objetivos, assim como o desempenho
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do sistema urbano depende do modo como esse sistema se relaciona com o sistema

maior do qual é parte e com os outros sistemas.

O sistema urbano constitui a base econômica, política, institucional e sócio-

cultural da região de um País e caracteriza-se como um conjunto de cidades que

produzem bens e serviços juntamente com uma rede de infra-estrutura e com fluxos que

circulam entre as aglomerações urbanas (Santos, 1978 apud Foresti e Bruna, 1991).

Segundo Campos Filho (1992), a contribuição positiva da análise sistêmica em

estudos urbanos está em buscar relacionar as partes de um todo em um conjunto de

elementos interagentes, em vez de analisar isoladamente cada fator que causa problemas

na sociedade.

Um dos elementos que condicionam um sistema complexo como o sistema

urbano, é a aceleração do nível de urbanização, que exige a implantação de infra-

estruturas e conseqüentemente, adaptação da funcionalidade do sistema.

A partir do século XIX, mudanças cruciais na sociedade aceleraram o processo

de urbanização. Segundo Malta (1993, op. cit) o processo de urbanização, sua

organização e seu desenvolvimento, que estrutura as cidades e regiões, está presente na

base das teorias geográficas sobre sistemas de cidades. No processo de urbanização os

sistemas urbanos passaram a ser o meio através do qual se realizam a produção, a

circulação e o consumo.

A intensa urbanização ocorrida nas últimas décadas no Brasil e o interesse por

determinadas localizações exige que se realizem estudos mais completos sobre as redes

urbanas. Como em outros países em desenvolvimento, no Brasil a organização de redes

urbanas apresenta diferentes estágios, havendo redes mais estruturadas de um lado, e

algumas outras ainda desestruturadas de outro lado, em áreas onde há baixo nível de

vida, dificuldades de comunicação etc.
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2.2 ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS URBANOS: O PAPEL DAS

      CIDADES

O Homem, como ser biológico e como ser social, transforma qualitativa e

quantitativamente o espaço. Nesta dinâmica as cidades representam uma das maiores

conquistas para o homem moderno. Organizando-se socialmente, os homens também

organizam seu espaço de vida, através do trabalho.

No começo da história da humanidade, a configuração territorial era

simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a história vai fazendo-

se, a configuração territorial é dada pelas obras humanas: estradas, plantações, casas

etc. Deste modo, estão sendo criadas contínuas configurações territoriais, cujo

elemento fundamental é a cidade.

As cidades compõem um sistema e são essenciais na estruturação e organização

do espaço geográfico de uma região. As cidades mantêm e reforçam laços de

interdependência entre elas e entre as regiões que polarizam dentro de um determinado

território.

Em outros tempos, a cidade foi vista como uma entidade, como um organismo

ou como um todo entre outros; via-se nela um simples resultado, efeito local que

refletia a história geral. Atualmente compreende-se que a cidade sempre teve relações

dialéticas com a sociedade, com sua composição e seu funcionamento, com seus

elementos constituintes. Portanto, a cidade muda quando a sociedade muda.

Segundo Lefebvre (1991), a estrutura social está presente na cidade, a qual

contém a projeção das relações nas suas instituições, ideologias, e os expõe através dos

edifícios, monumentos, das ruas e praças, pelos vazios.

O crescimento ou a reestruturação de um sistema urbano depende das relações e

dos processos que se combinam entre as cidades. Para entender o crescimento ou a
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reestruturação de um sistema urbano é preciso estudar as cidades em suas relações

entre a articulação e intervenção governamental e os agentes econômicos e sociais.

Quanto à sua funcionalidade, as cidades podem ser agrupadas em determinadas

redes urbanas segundo categorias definidas, a partir de similaridades e diferenças. A

classificação de cidades em redes urbanas regionais permite obter um quadro

referencial da realidade regional, embora a análise de uma rede não deva limitar-se aos

aspectos estruturais como organização da economia ou rede de transportes. Ao se

analisar uma rede urbana, a relação entre os centros urbanos deve considerar os fluxos

na rede e a forma de articulação político-administrativa entre os elementos.

As cidades constituem uma rede urbana cuja estruturação deve considerar o

espaço como “um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo

de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os

preenche e anima, ou seja, a sociedade em movimento” (Santos, 1988, op. cit).

Nas redes urbanas as funções das cidades são diferenciadas. Segundo Marzola

(1991), através da análise da rede urbana regional é possível destacarem-se cidades

que, devido a suas funções específicas, seu poder de atração e de oferecer bens e

serviços a uma série de outras cidades situadas numa área de abrangência, podem ser

consideradas cidades pólos-regionais, e se caracterizam por exercer forte atração sobre

determinadas cidades em termos de oferta de atividades econômicas, equipamentos

assistencias, educacionais e outros.

Segundo Marzola (1991, op. cit)

"A propagação do desenvolvimento econômico de uma região, através das

cidades de sua rede urbana caracteriza a existência de uma interdependência

entre as mesmas. Por sua vez, essa interdependência é responsável pela

formação de fluxos e refluxos inter-cidades, de maior ou menor intensidade,

conforme se refiram a fluxos entre centros urbanos de maior ou menor
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importância na região considerada. A cidade de maior importância é chamada

"pólo-regional", e tem maior grau na hierarquia urbana(...)". (Marzola, 1991).

Considerando-se que as funções dos municípios dentro da rede são

diferenciadas, ao discutir-se a questão da constituição de regiões é necessário partir-se

do princípio de que toda rede necessita de uma cidade central para tornar-se viável,

embora todos os municípios sejam iguais em importância.

Ao analisar o espaço urbano e regional, deve-se reconhecer o espaço como um

produto social, “resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, através

dos objetos naturais ou artificiais" (Santos, 1988, op. cit.). No planejamento, este

entendimento faz com que o espaço urbano e regional seja analisado dentro de seu

contexto histórico, político, social e cultural.

Os processos sociais estão constantemente agindo no espaço e são resultados de

vários processos ao mesmo tempo em que resultarão em outros processos. Assim,

espaço e sociedade devem ser avaliados de forma sistêmica, num movimento dialético

entre forma e conteúdo, em que o espaço, como soma dos dois, é um movimento

dialético do “todo social” (Santos, 1997, op. cit.).

Os estudos acerca do espaço devem partir do princípio de que o espaço é uma

totalidade e não deve limitar-se a uma ou outra instância. Os estudos sobre um

determinado sistema urbano devem ter a preocupação de buscar respostas às questões a

partir da combinação singular das variáveis de uma determinada realidade que está em

constante mutação.

2.3 - SOBRE O CONCEITO DE REGIÃO

Segundo Vitale (2000), “para definir uma Região é preciso reconhecê-la e não

inventá-la1,

                                                                
1 Vitale, 2000: conceito afirmado por vários estudiosos.
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principalmente se ela for utilizada como um objeto de ação governamental.

Para reconhecê-la é preciso identificar, no espaço, as características que

identificam as unidades regionais, como os aspectos físicos e ambientais e os

sistemas construídos (ocupação e uso do solo urbano e rural, sistemas de

circulação, e de equipamentos). Posteriormente é possível identificar as

relações de dependência, de complementariedade e de polarização, cujas

influências são necessárias para a definição de ações em um processo de

planejamento voltado à escala regional.” (Vitale, 2000).

Além dos aspectos físicos, ambientais e os sistemas construídos, para se

identificar uma região é preciso conhecer a história da região, as estruturas

governamentais, econômicas e sociais, e as ações destas no espaço urbano e regional.

Breitbach (1988) aponta que freqüentemente o conceito de região não ultrapassa

as abordagens geográficas e administrativas no sentido restrito, ou seja, limita-se ao

sentido territorial do espaço, não contemplando, segundo a autora, "(...) a realidade

social no seu conjunto, nem as relações dessa com o espaço, prejudicando a percepção

da realidade e comprometendo a qualidade dos diagnósticos a partir daí elaborados".

Por um longo período muitos estudaram as regiões isoladamente do mundo

como um todo, como se as regiões fossem fragmentos, com auto-suficiência e mantendo

poucas relações umas com as outras; enfoques estes que reconhecidamente não

representam a realidade, considerando-se que as regiões são sistemas que integram

outros sistemas.

O termo região tem sido amplamente utilizado por profissionais das mais

diversas áreas do conhecimento. Segundo Corrêa (1990), o conceito de região está

comumente ligado à noção fundamental de diferenciação de área.

Cholley (1951, apud Coelho, 1998) apontou dois aspectos básicos para

conceituar região: primeiro, o fato de a palavra região indicar    sempre  o  resultado   de
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uma organização, conseqüente da presença do homem; o segundo, o fato de ser o

conceito eminentemente dinâmico, e que não pode ser confundido quer na escala ou nas

características. Exemplo desse dinamismo é a diferença de significado do termo região

na Idade Contemporânea com o que foi na Idade Média. Mais recentemente, Milton

Santos conceituou região como “o locus” de determinadas funções da sociedade total

em um momento dado” (Santos, 1997, op. cit.).

No final do Séc. XIX e durante as duas primeiras décadas do Séc. XX, o

determinismo ambiental influenciou o conceito de região como região natural,

entendida como parte da superfície da Terra, dimensionada segundo escalas territoriais

diversificadas, e caracterizada pela uniformidade resultante da combinação ou

integração em área dos elementos da natureza (Corrêa, 1990, op. cit.). Gomes (in

Castro, 1995) aponta que o conceito de região natural nasce da idéia de que o ambiente

tem um certo domínio sobre a orientação e o desenvolvimento da sociedade.

Em contraposição ao conceito de região natural, surgiu na França, no final do

Séc. XIX, e na Alemanha e nos Estados Unidos, no começo do Séc. XX, o possibilismo,

que focaliza a relação entre o homem e meio natural, mas não o faz considerando a

natureza determinante do comportamento humano. Segundo a visão possibilista, a

região é a expressão espacial da ocorrência de uma mesma paisagem geográfica.  Como

apontado por Corrêa (1990, op. cit), “a região geográfica abrange uma paisagem e sua

extensão territorial, onde se entrelaçam de modo harmonioso componentes humanos e

natureza”.

A partir dos anos 40 do Séc. XX, o método regional assume expressão nos

Estados Unidos, valorizado principalmente por Richard Harstshorne. Segundo a versão

do método regional, a região é “definida como um conjunto de lugares onde as

diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles e

qualquer elemento de outro conjunto de lugares”.(Corrêa, 1990, op. cit).

Após a Segunda Guerra Mundial, as regiões elaboradas anteriormente são

desfeitas e são construídas novas formas espaciais: o espaço alterado resulta de um
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agregado de decisões locacionais. A “nova” geografia que surge em meados da década

de 50 tem um papel ideológico a ser cumprido, ou seja, o que justificar a expansão

capitalista. Ao contrário do paradigma possibilista, esta geografia procura leis ou

regularidades empíricas sob a forma de padrões espaciais, emprega técnicas estatísticas,

geometria, modelos normativos e a adoção de certas analogias com as ciências da

natureza.

Como observado neste estudo, o conceito de região mostra uma multiplicidade

de definições, o que prova a complexidade e a variabilidade deste. Oliveira (1981)

aponta que “a região pode ser pensada praticamente sob qualquer ângulo das

diferenciações econômicas, sociais, políticas, culturais, antropológicas, geográficas,

históricas”. Dentre as teorias que são referências para o conceito de região sob o ponto

de vista econômico, este estudo destaca as teorias de Johan Heinrich von Thünen, de

Walter Christaller, Jacques Perroux e Boudeville.

Johan Heinrich von Thünen (1783-1850) tornou-se o pioneiro das teorias de

localização das atividades econômicas, através de sua teoria de localização agrícola,

cujo modelo consiste num estado isolado, autônomo em relação à divisão internacional

do trabalho, que se autogere e se auto-abastece.

O modelo de von Thünen pressupõe uma área circular em cujo centro se localiza

a cidade que é o único mercado para os produtos agrícolas. O centro é circundado por

faixas de terra com produtividade homogênea para todas as culturas, com condições de

transporte similares em qualquer ponto. A partir da relação entre a renda da terra e o

custo do transporte, a teoria da localização agrícola de von Thünen preocupa-se com a

melhor localização de unidades produtivas (Breitbach, 1988).

Embora rudimentar, pode-se observar uma noção de região nas proposições de

von Thünen, na medida em que considerou o conjunto das atividades produtivas e das

variáveis espaciais como fatores que influenciam nos custos da produção e,

conseqüentemente, na renda da terra e no custo de transporte.
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Nas décadas de 20 e 30 do século XX, Walter Christaller, geógrafo alemão,

trabalhou com conceitos como centralidade, região complementar e hierarquia das

cidades. Sua teoria do Lugar Central baseia-se na noção de centralidade que resulta da

organização em torno de um núcleo (Breitbach, 1988).

Para Christaller, o que caracteriza a centralidade não é unicamente uma posição

geométrica no centro de um círculo, mas um conjunto de funções centrais, como

comércio, serviços bancários, administração pública, serviços culturais e religiosos etc.

O entorno constitui a região complementar, que depende da cidade para adquirir bens e

serviços de que necessita e que fornece à cidade, por outro lado, alimentos, matérias-

primas etc. Observa-se, desta forma, a relação de interdependência que existe entre a

cidade e seu entorno.

A contribuição de Christaller está presente na noção de conjunto como uma

soma de elementos que se relacionam entre si e na noção de hierarquia.

Christaller define ainda dois conceitos: o de alcance espacial máximo

(“maximum range”) e alcance espacial mínimo (“minimum range”). O conceito de

alcance espacial máximo refere-se à área determinada por um raio a partir da localidade

centro, área esta denominada “região complementar” de onde os consumidores

efetivamente deslocam-se para a localidade central a fim de obter bens e serviços. Para

além desta área, os consumidores deslocam-se para outros centros que lhe estão mais

próximos, implicando assim menores custos de transporte.

O conceito de alcance espacial mínimo compreende a área em torno de uma

localidade central que engloba o número mínimo de consumidores que são suficientes

para que uma atividade comercial ou de serviços possa economicamente se instalar.

Segundo a Teoria do Lugar Central, é a partir do alcance espacial máximo e

mínimo que há uma diferenciação da oferta de bens e serviços. Aqueles bens e serviços

que são consumidos com grande freqüência necessitam de reduzido alcance espacial

mínimo; aqueles bens e serviços que são consumidos com pequena freqüência
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necessitam de um maior alcance espacial máximo uma vez que o número necessário de

consumidores para justificar a oferta deles é maior, enquanto que estes bens e serviços

suportam custos de transportes mais elevados.

Uma vez que são poucas as localidades centrais que oferecem bens e serviços

com alcance espacial máximo, elas estão, assim, mais distanciadas entre si. Corrêa

(1994, op. cit) apresenta um exemplo hipotético de hierarquia urbana e funções centrais;

em que a metrópole regional teria as funções de oferta de bens e serviços [abcd efgh ijkl

mnop qrst]; enquanto que a capital regional teria as funções [efgh ijkl monp, qrst]; o

centro regional teria as funções [ijkl mnop qrst]; o centro de zona teria as funções [mnop

qrst] e o centro local as funções [qrst].

Esta hipótese mostra que a metrópole teria uma gama maior de bens e serviços

do que a capital regional imediatamente inferior, funções oferecidas em número cada

vez mais restrito nas áreas inferiores até o centro local que ofereceria apenas os bens e

serviços aqui representados por [qrst], ou seja, bens e serviços de consumo muito

freqüente e, por isso, de menores alcances espaciais máximos e mínimos.

A localidade central de maior nível hierárquico possui ampla região de

influência, nela estão contidas todas as regiões de influência de nível mais baixo. Desta

forma, a hierarquia sistemática e cumulativa de funções apresenta um esquema em que

as menores localidades encaixam-se nas maiores.

O pensamento de Christaller refere-se a um conjunto formado pela cidade e sua

região complementar. Este autor salienta a interdependência necessária entre a cidade e

sua região complementar, e as condições de deslocamentos entre elas, uma vez que dos

deslocamentos resultará a renda líquida dos bens e serviços ofertados e, portanto, o

volume total de bens e serviços consumidos.

A conjugação das forças estimuladoras da demanda dos bens e serviços centrais,

que podem ser impulsionadas pelo aumento da densidade populacional, aumento do
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nível de renda pessoal etc., aliados às condições de tráfego, tem papel determinante

sobre o desenvolvimento e a importância do lugar central.

A teoria de Christaller tem sido considerada de grande interesse principalmente

para a explicação da distribuição espacial das atividades do setor de serviços (Marzola,

1991). Considerando-se que segundo essa teoria a cidade é um lugar central "cujo papel

é o de fornecer serviços e bens ao espaço circundante" (Breitbach, 1988, op. cit), nem

todas as cidades oferecem o mesmo grau de serviços, mas se organizam em determinada

região segundo distintas categorias de atendimento.

Nos anos seguintes aos da elaboração da Teoria dos Lugares Centrais, é

desenvolvida por François Perroux a Teoria dos Pólos de Crescimento (1950). Perroux,

economista francês, dedicou-se à análise das atividades econômicas relacionadas ao

espaço. A preocupação principal de Perroux foi demonstrar que a expansão econômica

não se dá de maneira equilibrada e homogênea, e a diferenciação no ritmo da expansão

econômica é expressa espacialmente entre diferentes pólos e sua interação com o resto

do sistema produtivo.

Na Teoria dos Pólos, Perroux defende que pólo de crescimento é o local onde se

situa o que ele denomina “empresa motriz”, que tem capacidade de induzir à expansão

ou à retração um conjunto maior de atividades e apresenta taxas de crescimento do

produto mais elevadas do que a taxa média do produto nacional (Breitbach, 1988, op.

cit).

A empresa motriz (ou grupo de empresas) tem condições de impulsionar a

atividade econômica. Nesta concepção, a atuação da empresa motriz é o principal foco

de análise da região. De forma similar à empresa motriz, Perroux identifica a existência

de região motriz que, diante das outras regiões que compõem a nação, como resultante

dos efeitos de atração e repulsão, aumenta a sua taxa de crescimento do consumo e

investimento globais.
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Perroux aponta que a importância econômica da empresa motriz é maior do que

a dimensão física e o espaço geográfico e que a ação da empresa motriz dá-se,

basicamente, pela antecipação e pela inovação técnica.

Muitas das constatações feitas por  Perroux já haviam sido tratadas por Walter

Christaller, quando este último tratou das questões sobre polarização, relações de

dominância entre o pólo e seu entorno, existência de sub-pólos, a noção de centralidade

como intensidade de fluxos de bens e serviços entre a cidade e sua região

complementar.

Segundo Foresti e Bruna (1991, op. cit), em planejamento regional, os pólos de

desenvolvimento são, na maioria das vezes, programados para exercerem a função

específica de desenvolvimento regional.

Nos anos 70, Jacques Boudeville, economista francês, estudioso dos pólos de

desenvolvimento, explicitou uma tipologia de regiões a partir da tríplice noção de

espaço econômico apresentado por Perroux, ou seja, espaço econômico como conteúdo

de um plano, espaço econômico como conjunto homogêneo e espaço econômico como

campo de forças. As regiões indicadas por Boudeville (Boudeville apud Breitbach,

1988, op. cit.) são:

− A região homogênea: que consiste num espaço contínuo, onde cada uma das

partes apresenta características tão semelhantes quanto possíveis às da outra.

Essas características podem ser econômicas, geográficas, sociais ou políticas.

− A região polarizada: definida como "(...) um espaço heterogêneo cujas

diversas partes são complementares e mantém entre si, e particularmente com

o pólo dominante, um intercâmbio maior do que o estabelecido com a região

vizinha" (Foresti e Bruna, 1991, op. cit). O espaço polarizado está

estreitamente relacionado à noção de uma hierarquia de centros urbanos

classificados de acordo com as funções que desempenham; as diferentes

partes se complementam e mantêm, por seus pólos, maior troca de artigos e
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serviços com um centro ou pólo urbano intra-regional dominante do que com

outras regiões vizinhas.

− A região plano  (região de planejamento ou região-programa): é um espaço

cujas várias partes dependem da mesma decisão. Breitbach (1988, op. cit)

aponta que “o conceito de região plano tem um caráter operacional que

expressa um espaço submetido a uma decisão”, ou seja, a região plano é o

resultado de um arbítrio humano, algo deliberado.

Segundo Coelho  (1998, op. cit.), a definição de uma região plano representa uma

categoria essencial quando surgem questões de política e de planejamento regional.

Assim, a região plano pode ser definida como uma unidade territorial de coordenação e

implantação de um plano ou programa de desenvolvimento.

Dentre suas características, a região plano não deve ser considerada unicamente

do ponto de vista de sua dimensão espacial e de sua realidade atual, mas, também

analisada a conexão entre estrutura, processo, função e rede urbana, como forma

espacial, que não diz respeito apenas ao presente, mas também ao passado, razão pela

qual o estudo dos processos de estruturação são muito importantes, uma vez que formas

semelhantes podem ser originadas de processos distintos.

Além dessas teorias apresentadas, outros enfoques, dados por diferentes

autores, enfatizam outras questões relacionadas com a produção do espaço regional;

dentre elas a noção de influência de redes de transporte ou de seus pontos terminais; de

serviços de infra-estrutura social ou equipamentos coletivos; identificação de regiões

segundo fatores políticos-administrativos.

A região, como entendida neste estudo, deve ser analisada de forma sistêmica,

englobando as diversas instâncias sociais, econômicas, territoriais, político-

administrativas, que estão em constante interação entre si e com outros sistemas; o que a

faz da região um espaço dinâmico e complexo.
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2.4 - REGIÃO E PLANEJAMENTO

Uma política de desenvolvimento regionalizado visa propiciar um

desenvolvimento equilibrado das áreas que constituem o território considerado. Coelho

(1998, op. cit.) aponta que, de uma maneira geral, o desenvolvimento regionalizado

busca:

1) Atenuar disparidades regionais de desenvolvimento;

2) Utilizar as vantagens econômicas locacionais regionais para propiciar um

ritmo de crescimento maior para o conjunto;

3) Possibilitar maior racionalização no suprimento dos serviços de infra-

estrutura urbana; e

4) Facilitar a integração das iniciativas regionais de desenvolvimento num

plano global, de maneira a garantir coerência interna e compatibilização

com as políticas estaduais e/ou nacionais, objetivando maior eficiência na

alocação de recursos.

Segundo Coelho (1998, op. cit.):

“a política de desenvolvimento regionalizado deve proporcionar condições para

o desenvolvimento auto-sustentado das áreas deprimidas, assim como permitir a

descentralização gradativa das atividades dinâmicas excessivamente

concentradas em determinados pólos”.

Ao tratar das atividades econômicas, a política de planejamento deve refletir

ações que busquem aproveitar as vantagens assim como proporcionar o

desenvolvimento de infra-estruturas que atraiam novos investimentos em determinadas

regiões e que, dessa forma, contribuam para o desenvolvimento econômico e social.
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A industrialização, o desenvolvimento econômico e a urbanização estão

intimamente relacionados. Contudo, nos países em desenvolvimento ou sub-

desenvolvidos o processo de urbanização acontece de forma desalinhada ao processo de

industrialização, criando, desta forma, novos problemas que exigem soluções

específicas. Por outro lado, as cidades que não participam do processo de

industrialização tendem a ter suas economias desaceleradas.

Para a solução de problemas como os de urbanização desordenada ou

desaceleração da economia, o planejamento regional deve ser um processo contínuo de

busca de melhorias, que mantenha estudos e dados atualizados sobre as cidades para que

estes dados sirvam de base para tomadas de decisões e definição de programas e ações

integradas e adequadas à realidade regional.

No processo de planejamento cabe ao poder público criar condições para a

participação da sociedade, que deve, por sua vez, procurar os meios para que sua

participação se efetive.

2.5 - A IMPORTÂNCIA DOS MEIOS DE TRANSPORTES NA

        ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS

Segundo a Teoria dos Lugares Centrais, formulada por Christaller (1933-1966),

a hierarquia das cidades pode ser organizada de acordo com os princípios de mercado;

tráfego e sócio-políticos ou administrativos.

Os fluxos gerados pelas atividades e pela presença de uma população se dão

através das vias e meios de transportes e de comunicações. Com a difusão dos

transportes e das comunicações, cria-se a possibilidade da espacialização produtiva

(Santos, 1988, op. cit,). Devido às facilidades de locomoção, as regiões se tornam cada

vez mais especializadas, não mais precisando produzir tudo para a sua subsistência, ao

mesmo tempo em que a função do lugar como meio econômico também tende a tornar-

se especializada.



31

A diminuição relativa dos preços de transportes, a melhoria da qualidade, a

diversidade e a quantidade geram uma tendência ao movimento que, por sua vez, cria

ambiente propício ao desenvolvimento de economias. Neste processo, observa-se que há

lugares criados ou reformados para atender a determinadas funções, onde os meios de

transporte têm papel determinante.

Segundo Marzola (1991, op. cit.), pode-se dizer que independentemente de um

processo de planejamento, existiu no Estado de São Paulo, primeiramente, uma

subdivisão física, ou seja, uma subdivisão baseada em zonas formadas pela penetração

dos principais eixos ferroviários.

As citações à "Zona da Alta Paulista" ou "Zona Mogiana" comprovam essa

afirmação, pois mostram que as ferrovias não foram apenas eixos de penetração, mas

acabaram por definir zonas de ocupação que, "independente de critérios de

homogeneidade, atratividade ou polarização, acabaram por adquirir características

locacionais próprias ligadas ao desenvolvimento regional ocorrido em função da

modificação do sistema de transporte" (Marzola, 1991, op. cit.).

Para o aumento das facilidades nos meios de transportes, o Estado cumpre papel

decisor quanto à implantação e conservação de vias, num processo que contribui para o

grau de desenvolvimento do lugar.

Os transportes rodoviários, incrementados pela implantação e melhorias de

estradas e pela modernização dos veículos, têm permitido no decorrer do tempo a

diminuição dos custos das viagens e têm possibilitado a aquisição de bens e serviços

onde estes são mais atrativos. As facilidades de aquisição de bens e serviços fazem com

que a importância dos transportes na sociedade capitalista seja cada vez maior.

Paralelamente ao aumento dos fluxos das economias, a acessibilidade contribui

para a valorização de certas localidades em detrimento de outras, de forma a atender a

lógica capitalista. Se por um lado as cidades que têm bom acesso rodoviário ou, ainda,

tem facilidades de acesso via aérea, se desenvolvem com mais rapidez, as cidades que
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não têm boas condições de transportes tendem a sofrer decréscimo em sua economia e

em sua população.

As cidades que necessitam buscar outras localidades porque não têm condições

de suprir suas necessidades de bens e serviços ou porque precisam oferecer seus

produtos e serviços a outros centros, tendem a ficar cada vez mais marginalizadas, num

processo em que há o encarecimento dos produtos oferecidos e consumidos. Tal

situação, aliada à necessidade de viagens para ir e vir do trabalho estimula a migração

dos habitantes para cidades que oferecem melhores condições de locomoção,

contribuindo para um círculo de problemas que paralisam o ritmo de desenvolvimento e

aceleram as deseconomias.

A circulação, a distribuição e o consumo estão intimamente ligados à produção

propriamente dita. Uma vez que a paisagem se organiza a partir das exigências dos

processos produtivos, dos níveis de capital e tecnologia, a paisagem urbana se torna

cada vez mais heterogênea quando abarca diversos tipos e níveis de produção, o que

demonstra a importância que os meios de transportes têm na produção do espaço,

interferindo na construção da paisagem, assim como nas relações econômicas e sociais.

A paisagem é uma herança da história e a sua leitura sempre está ligada às

formas de transportes disponíveis no lugar no decorrer da história, ao mesmo tempo em

que o futuro da paisagem do lugar depende, entre outros fatores, do transporte e dos

meios de comunicação disponíveis. Sendo os meios de transportes fatores que

impulsionam ou que paralisam a produção e a circulação, estes contribuem diretamente

na determinação da paisagem das cidades.

Um exemplo da importância dos meios de transportes é a contribuição que

Rodovia Presidente Dutra trouxe para o desenvolvimento do Vale do Paraíba.

Construída na década de 1950, a Rodovia Dutra impulsionou a implantação de

indústrias nos municípios que estão às suas margens.
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Os meios de produção não se instalam onde não há condições de implantação de

eficientes meios de transportes. Desta forma, as boas condições e a implantação de vias

de transportes determinam os interesses e as ações sobre o lugar e definem as melhores

localizações.

Assim como ocorre com a energia elétrica, o telefone etc., os meios de

transporte têm uma relação indivisível com a produção e a circulação de economias,

num arranjo sistêmico formado por fixos e fluxos, considerando-se que os fixos são os

próprios instrumentos do trabalho das forças produtivas em geral, e os fluxos são

movimentos e distribuições da produção e da própria força de trabalho.

No contexto da política regional, como apontado por Zahn (1988, op. cit.), é

marcante a influência e a importância do setor relacionado ao transporte. Segundo o

autor, a importância dos transportes é fundamental uma vez que se constitui em parcela

importante da ação governamental, onde a presença do investimento público é

significativa, quer pelos montantes de recursos envolvidos, quer pela extensão e

diversidade dos equipamentos que abrange.

"(...) o setor de transporte tem repercussões diretas sobre grande parte dos

fatores de desenvolvimento econômico e social em qualquer âmbito territorial.

(...) os meios e recursos de transporte permitem a integração do território

nacional e o escoamento de sua produção, bem como a mobilidade social de sua

população." (Zahn, 1988, op. cit.).

A acessibilidade, o escoamento da produção, a fixação e a mobilidade

populacional, assim como as relações intra e inter-regionais são sensivelmente

influenciadas pelos sistemas de transportes. Os graus de polarização exercidos pelos

núcleos urbanos poderão se alterar na medida em que as facilidades de transportes se

modificam. Assim, regiões podem sofrer paralisações no ritmo de crescimento pela falta

de facilidades de transportes, ou receberem novo impulso de desenvolvimento devido à

implantação dessas facilidades.
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Devido à influência que o setor de transportes tem sobre o nível de

desenvolvimento e sobre as diversas atividades econômicas e sociais de uma região, é

de suma importância que, a partir da organização dos governos municipais, haja

participação junto ao processo de tomada de decisões do Governo do Estado e da

Federação, apresentando a estes as reais necessidades da região naquele setor.

2.6 - ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E SISTEMAS DE

         PLANEJAMENTO NA ALEMANHA

O sistema federativo na Alemanha tem algumas peculiaridades em função da sua

história, mas por ser uma república federativa, permite que sejam traçados alguns

paralelos entre sua divisão político-administrativa e sistema de planejamento regional, e

a divisão político-administrativa no Brasil e o sistema de planejamento regional,

particularmente o sistema existente no Estado de São Paulo.

Na Alemanha, ao contrário do que ocorre no Brasil, as regiões são instâncias

político-administrativas, contempladas pela Constituição Federal. No nível municipal,

na Alemanha funcionam conselhos que possuem função legislativa e atuam

efetivamente nos planos locais.

A Alemanha está dividida em dezesseis estados federais que têm constituições

estaduais próprias, que devem corresponder aos princípios de Estado de direito

republicano, democrático e social, no sentido da Lei Fundamental (Beckman, 2000).

O federalismo alemão combina a unidade para o exterior com a pluralidade no

interior, de maneira semelhante, por exemplo, ao sistema dos EUA.

A estrutura federal na Alemanha é refletida na interação entre plano espacial

supralocal e as políticas urbanas locais. Desde a formação da nova federação, através da

união da Alemanha Oriental e Ocidental em 1990, a República Federativa da Alemanha

consiste em 16 “Länder” (estados), chamados (entre parênteses, as capitais): Baden-

Württemberg (Stuttgart), Baviera (Munique), Brandem-burgo (Potsdam),  Hessen
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(Wiesbaden), Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (Schwerin), Baixa Saxônia

(Hanôver), Renânia do Norte-Vestfália (Düsseldorf), Renânia-Palatinado (Mogúncia),

Sarre (Saarbrücken), Saxônia (Dresden), Saxônia-Anhalt (Magdeburg), Schleswig-

Holstein (Kiel) e Turíngia (Erfurt). Berlim, Bremen e Hamburgo são cidades-estado.

O governo federal e os 16 “Länder”, 114 regiões (Kreise) e 14.000 municípios

dividem a tarefa do planejamento espacial. Os princípios e as idéias básicas são pré-

determinadas nos níveis superiores da administração governamental e especificados

detalhadamente no nível da administração local.

O planejamento federal resume o desenvolvimento inter-regional e intersetorial

para todo o território alemão. Contudo, quanto aos objetivos dos planos espaciais, o

governo federal tem competências específicas, como o de poder determinar os

princípios e os modelos básicos para o desenvolvimento espacial no território alemão.

O governo federal estipula a estrutura de regulação e os procedimentos que os

“Länder” têm responsabilidade de cumprir, especificar em detalhes e implementar.

Os “Länder” são responsáveis pelas suas respectivas áreas no tocante às

atividades mais importantes de planejamento espacial. Os objetivos do planejamento

são especificados em grandes detalhes no planejamento sub-regional, que é

institucionalizado de diferentes formas em cada “Länder”.

Os conflitos de interesses existentes entre as idéias básicas do planejamento

regional do “Länder” e os conceitos de desenvolvimento dos municípios, assim como os

conflitos de interesses entre as diretrizes intersetoriais do plano sub-regional e as

diretrizes dos especialistas de cada setor, devem ser administrados de forma que os

municípios cumpram os objetivos do plano regional e sub-regional.

O desenvolvimento urbano na Alemanha é entendido de forma ampla, inclui a

regulação e a mediação de diferentes necessidades urbanas. O planejamento urbano na

Alemanha significa o plano de atividades que relata todas as questões de
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desenvolvimento e política urbanos. A política urbana são todas as leis de edificação e

construção, e os planos de atividades para os municípios.

As leis alemãs garantem a integração e a administração do desenvolvimento, das

políticas e dos planos. Os municípios têm garantia constitucional da autonomia no

planejamento, cuja estrutura é criada através de leis e recursos financeiros no nível

federal e dos “Länder”.

O Artigo 28 da Constituição Federal da Alemanha apresenta a estrutura de

governo, da Ordem Constitucional dos Estados em seu princípio de homogeneidade e a

autonomia administrativa dos governos locais.

“Art. 28. (...) Será assegurado aos municípios o direito de regular, sob sua

própria responsabilidade e nos limites da lei, todos os assuntos da comunidade

local. No âmbito de suas atribuições legais e nas condições definidas em lei, as

associações de municípios gozarão igualmente do direito de autogestão. Essa

autonomia administrativa pressupõe também autonomia financeira: aos

municípios deverá caber uma fonte de arrecadação fiscal baseada em sua

capacidade econômica, bem como o direito de fixar os percentuais de taxação

dessas fontes.”(Art. 28 da Constituição Federal da Alemanha).

No nível federal, o governo define a legislação de grande parte das políticas

urbanas. O Código Federal de Edificações dá as diretrizes e os objetivos do

planejamento urbano. As cidades e os municípios são então responsáveis pelo

detalhamento de acordo com as  condições e especificidades locais.

Observa-se na Alemanha uma grande ênfase no planejamento espacial que,

baseado em leis federais, é uma das atribuições específicas dos municípios.

A Tabela 2.1 apresenta um paralelo entre os municípios no Brasil e na

Alemanha.
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Tabela 2.1 - Paralelo entre os Municípios Brasileiros e os Alemães.

Perfil / competências Município brasileiro Município alemão

Trata-se de ente federativo
autônomo?

Sim, segundo o artigo 18
da Constituição Federal
de 1988.

Não, segundo o artigo 28 da Lei
Fundamental de 1949 é parte
integrante dos estados federados.

Há elegibilidade dos Poderes
Executivo e Legislativo municipais?

Sim. Sim.

Possui competência legislativa? Sim, de interesse local. Sim, de interesse local.

Possui constituição local? Sim, Leis Orgânicas. Não, estão submetidos às normas
sobre administração municipal,
definidas por cada estado
federado.

Arrecada imposto predial e territorial? Sim. Sim.

Arrecada IPI (indústria)? Não. Sim.

Arrecada ISS (serviços)? Sim. Sim.

Arrecada imposto sobre consumo e
sobre bens supérfluos?

Não. Sim, com base em atribuição
concedida pelos Estados.

Recebe compensação financeira com
base em impostos estaduais?

Sim. Sim.

Recebe compensação financeira com
base em impostos federais?

Sim. Sim.

Fonte: Carneiro, J. M. B.; 2001.

No nível local, nos municípios, conselhos e administradores políticos negociam

as diretrizes do desenvolvimento urbano. O código municipal dos “Länder“ regula a

estrutura interna de cada município. Desta forma, os códigos podem variar de estado

para estado  (de “Länd” para “Länd”), pela organização, tipo e responsabilidade de cada

lugar, organização, formação, composição e inter-relação.

Em todos os municípios os cidadãos são representados por um parlamento

municipal eleito de forma democrática. Nos municípios considerados pequenos esse

parlamento é conhecido como conselho municipal; nos grandes municípios, é conhecido

como conselho da cidade.

De acordo com o código municipal, o conselho atua na direção de formar

opiniões e tomar decisões, regulando o código municipal dos “Länder”.
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O conselho conduz uma variedade de questões e planos, e contribui com a

formação de opinião e efetua a aprovação dos planos. O conselho é um espaço de

interação política entre o planejamento e o desenvolvimento urbanos. Os grupos

políticos nos conselhos representam no nível local um amplo espectro político que

integra diferentes pontos de vista na política urbana.

O conselho municipal e o conselho da cidade podem ser definidos como

legisladores no nível local, estabelecendo, inclusive, suas leis e estatutos. Nesses

estatutos, as questões locais são reguladas com base na legislação federal e dos

“Länder”.

Os conselhos são organizados setorialmente por vários comitês. Os comitês

negociam projetos da administração e preparam a decisão dos conselhos, o que lhes

confere um importante papel. Os membros dos comitês são escolhidos entre os

membros dos conselhos, de acordo com suas competências e interesses.

A Alemanha é caracterizada como um sistema policêntrico. Com exceção de

Berlin, não existem metrópoles. Em vez disso, existem grandes regiões, distribuídas

uniformemente, constituindo um equilibrado sistema urbano.

As grandes regiões no sistema urbano alemão se caracterizam pela existência,

de um lado, de uma região central, como Hamburgo, Bremem, Hanover, Berlim,

Dresden, Stuttgart ou Munique, onde um há um centro dominante; por outro lado,

existem regiões formadas por muitos centros. Entre essas regiões incluem-se as regiões

de Rhine-Ruhr e Rhine-Main.

Durante um período de décadas uma complexa divisão de atividades envolveu

essas grandes regiões. Regiões com um mercado de serviços tiveram maior importância

em comparação com outras com atividades comerciais e industriais. Berlim tem tido a

função de capital, mas Frankfurt é ainda reconhecida como um centro internacional de

negócios, distribuição e finanças, como Hamburgo é reconhecida como um centro de

comércio, transporte e imprensa, e Munique como centro de alta tecnologia.
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O sistema urbano nacional na Alemanha é descentralizado e altamente

organizado em termos de divisão de atividades. As cidades consideradas pequenas e os

centros também estão integrados na divisão nacional de atividades. Cidades com cem

mil habitantes, como Wolfsburg ou Gutersloh, são locais de escritórios de grandes

companhias, e em outras de tamanho médio, como Erfur, há escritórios de governos.

Os “Kreise” são como se denominam os níveis equivalentes às regiões

administrativas em nível estadual no Brasil. Ao contrário do que ocorre na Constituição

Brasileira, a Constituição Federal da Alemanha contempla o espaço regional como

instância político-administrativa daquele país.

O Artigo 28 da Constituição Federal da Alemanha define que:

“A ordem constitucional nos Estados deverá se sujeitar aos princípios do

Estado de direito republicano, democrático e social no sentido desta Lei

Fundamental. Nos Estados, distritos (Kreise) e municípios, o povo terá uma

representação eleita por sufrágio universal e pelo voto direto, livre e secreto e

com valor igual para todos. Pessoas que detenham a nacionalidade de um país-

membro da Comunidade Européia poderão votar e ser eleitas nas eleições

distritais e municipais, em conformidade com o Direito da Comunidade

Européia. Nos municípios, a assembléia local poderá substituir o corpo eleito”.

A Tabela 2.2 apresenta algumas características dos “Kreise” alemães.
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Tabela 2.2 - Principais Caracerísticas Dos “Kreise” Alemães.

PERFIL/ COMPETÊNCIAS KREISE

Estão previstos na Constituição
Federal?

Sim, artigo 28 da Lei Fundamental de 1949.

Há elegibilidade dos titulares? Sim, depende de cada Estado se a eleição é direta ou
indireta tanto para os parlamentares como para os
“prefeitos regionais”.

Têm Poder Legislativo? Sim, são dotados de um parlamento regional (Kreistag),
eleito a cada cinco anos, no qual se tomam as decisões
mais importantes de interesse local (municipal) e
regional.

Têm Poder Executivo? Sim, são dotados de um Poder Executivo regional, cujo
titular é o “prefeito” regional, eleito a cada oito anos,
diretamente pelo povo ou através da Câmara Regional.

Subordinam-se à fiscalização e às
diretrizes dos Estados federados?

Sim, no que se refere às leis estaduais.

Existe Constituição regional? Sim, cada Kreis tem uma constituição própria.

Possuem competência legislativa? Sim, de interesse regional.

Qual o número de municípios? Variável.

Têm dotação orçamentária
própria?

Sim, recebem uma cota das arrecadações municipais e a
totalidade da arrecadação do imposto sobre aquisição de
imóveis.

Cobram taxas diretamente? Sim, cobram taxas para cobrir a totalidade dos custos dos
serviços que prestam diretamente ou de forma
terceirizada.

Recebe subsídios dos municípios? Sim.

Recebem subsídios dos Estados e
da União?

Sim.

Podem recorrer diretamente aos
Estados e à União?

Sim, funcionam como um “sistema de alarme” e podem
recorrer diretamente às outras esferas, especialmente em
situações que exigem medidas de emergência.

Recebem financiamentos
internacionais?

Sim.

Fonte: Carneiro, J. M. B.; 2001.
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A Figura 2.1, a seguir, apresenta os níveis de planejamento na Alemanha.

Figura 2.1 – Níveis de Planejamento na Alemanha.
                          Fonte: Urban Development and Urban Policy

                                                                 in Germany, 2000.

Nível Federal
Competências Específicas de elaboração do Plano de

Ação Espacial Federal, das diretrizes para o Plano
Regional, do Código Federal de Edificação e Ordenamento

Federal de Uso do Solo

Cooperação entre Governo

Federal e “Länder”

“Länder” (Estados)
Princípios e objetivos para o Estado, como eixos de

desenvolvimento e áreas sustentáveis. Plano regional,
desenvolvimento de planos e programas, regulamentação

de edificações.

Regiões de Planejamento
Objetivos para as regiões e planos de políticas sub-

regionais

Municípios
Plano de Desenvolvimento Urbano e Planejamento de uso

do solo urbano, princípios de uso do solo para os
municípios, determinações legais para os planos urbanos.

Organizações privadas e públicas
Planos para projetos de construção (plano de edificações)

e atividades de construção.

Cooperação

entre as

instâncias

integrantes dos

planos (plano

paisagístico) e

planos

específicos

como os de

administração do

tráfego,

agricultura,

água; nos vários

níveis.

Especificações Fiscalização
Potenciais e
objetivos das regiões

Especificações Fiscalização
Potenciais e
objetivos das regiões

Especificações Cooperação Aprovação
das regiões

Potenciais e
objetivos das regiões
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2.7 - DISCUSSÕES

A rede urbana é um conjunto de centros urbanos estruturados política,

econômica, territorial ou socialmente. Para se admitir que haja um sistema urbano, os

municípios que compõem a rede devem constituir um conjunto de elementos que se

inter-relacionam.

As inter-relações entre os municípios devem ser consideradas pelos governos

quando estes instituem regiões, de forma que estas não sejam classificadas somente

quanto aos aspectos físicos ou de infra-estrutura, mas que as regiões sejam reconhecidas

segundo as similaridades sócio-econômicas e as relações político-administrativas

existentes entre seus elementos.

Com o objetivo de que as regiões encontrem os meios para o desenvolvimento

social e econômico, o planejamento deve fazer parte das ações regionais.

A sociedade moderna está cada vez mais complexa técnica e socialmente.

Séculos atrás, quando os processos administrativos, educacionais etc., eram baseados na

simples repetição de algumas regras que eram ensinadas a todos, não eram necessários

lugares adequados ou treinamento de pessoal especializado; tudo funcionava bem,

mesmo sem planejamento. Atualmente, sem planejamento, uma escola, uma indústria,

uma região, ou um país não funcionam.

O planejamento não pode definir e controlar o futuro, por isso ele deve ser um

processo contínuo que considere que as estruturas que atuam sobre o espaço estão em

constante ação e mutação.

Considerando que o planejamento consiste na elaboração de uma seqüência

ordenada de ações para atingir uma meta ou fim pré-determinado (Hall, 1992); no nível

regional, segundo Malta (2000), o planejamento regional é similar a outros tipos de

planejamento com as mesmas características metodológicas, mas apresenta aspectos
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peculiares por tratar de um espaço cuja delimitação e cujo conceito são flexíveis, como

foi apresentado neste Capítulo.

A dificuldade em delimitar e compreender o espaço regional faz do

planejamento regional uma atividade complexa que, durante sua elaboração e seu

desenvolvimento, exige autonomia e comprometimento com as questões de

desenvolvimento social, uma vez que o objetivo de qualquer sistema de planejamento

urbano regional (ou microrregional) deve ser a qualidade de vida de todos que vivem no

espaço considerado.

O planejamento regional deve facilitar a descentralização das atividades

governamentais e a coordenação das operações setoriais que são efetuadas na região,

assim como a integração dos projetos locais. Caso seja conduzido de outro modo, o

planejamento representará apenas um desdobramento burocrático e administrativo do

governo do Estado, não respeitando a finalidade básica do planejamento que é

identificar objetivos, prever ações e agir de modo a viabilizá-las.

O desenvolvimento regionalizado deve valorizar as iniciativas regionais e

incentivar a participação dos governos e sociedades locais nas tomadas de decisão. Para

tanto, o planejamento regional deve ser conduzido por técnicos, planejadores, governos

locais e sociedade que conheçam a importância do planejamento como processo e não

como simples elaboração de planos que muitas vezes jamais se efetivam.

Além de ser conduzido como processo contínuo, o planejamento deve considerar

as estruturas que atuam sobre o espaço urbano, buscando o equilíbrio entre os interesses

e as necessidades de cada instância.

Como tratado neste Capítulo, os meios de transportes têm papel fundamental na

estruturação de sistemas de cidades, sendo capazes de valorizar certas localidades e

impulsionar o seu crescimento e desenvolvimento através da combinação de fatores

como maior incentivo econômico, maior oferta e circulação de bens etc. A implantação
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de vias e meios de transportes são intervenções diretas dos governos e traduzem os

interesses governamentais e capitalistas no espaço.

Nos Estados Brasileiros as vias e os meios de transportes são em geral

implantados pelo governo. Devido à importância das vias e dos meios de transportes

para o desenvolvimento regional, os governos municipais, através da gestão integrada,

devem atuar junto ao governo estadual e federal de modo a viabilizar a implantação e

manutenção das vias e dos meios de transportes como impulsionadores do

desenvolvimento econômico e social na região, de maneira planejada.

Uma vez que, ao contrário do que ocorre nos Estados da Alemanha, no Brasil as

regiões são organizações territoriais coordenadas pelo poder executivo federal ou

estadual e não possuem atribuições executivas e representantes elegíveis. Como ocorre

no Estado de São Paulo, muitas vezes as regiões não têm participação efetiva no sistema

de planejamento e desta forma muitos municípios não vêem na organização regional do

Estado o meio para implementar projetos, assim como não vêem a organização regional

como um espaço que necessita planejamento integrado entre seus elementos. O

resultado disso é que o sistema de clientelismo ainda sobrevive nas relações município-

Estado, provocando ações desconexas no espaço urbano e regional.

O Capítulo a seguir trata das políticas nacionais referentes aos municípios,

estados e regiões da Nação, e da organização regional e do planejamento no Estado de

São Paulo, através das leis e decretos editadas pelo governo estadual. Conhecer a

legislação estadual referente à constituição de microrregiões e o sistema de

planejamento regional no Estado é condição básica para os municípios que procuram

meios para impulsionar o desenvolvimento local através da gestão municipal integrada.
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CAPÍTULO 3

ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL

3.1 - POLÍTICAS NACIONAIS E ORGANIZAÇÃO REGIONAL

Este Capítulo traz considerações sobre as ações do Estado e dos Governos na

política urbana, no âmbito federal e no Estado de São Paulo.

Para o bem da clareza, deve-se compreender que o Estado pode ser conceituado

como “a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum em determinado

território” (Dallari, 2001), sendo o território a entidade jurídica, com conotação de

domínio ou propriedade relativos ao espaço por ele delimitado.

O Estado Federal é o todo, de personalidade jurídica de direito internacional. O

termo Estado também é utilizado representando uma entidade que compõe a Federação,

com autonomia e personalidade jurídica de direito público interno.

Governo, em regime restrito, como é entendido neste Capítulo, é a instituição

política, a delegação da soberania dada pelo povo. É a expressão política de comando,

de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica

vigente.

No âmbito político, no Brasil, os governos dos Estados Federativos não se

submetem ao poder político federal, ao mesmo tempo em que os governos municipais

ganham autonomia em relação aos poderes políticos federal e estadual.

Ao Estado moderno, além de ocupar-se da elaboração de implantação de

políticas públicas, que são planos e diretrizes de ação para cada setor de atuação do

Estado, como a saúde, educação etc., cabe também o papel de elaborar as leis que

ditarão a organização da sociedade e o papel de zelar pelo cumprimento dessas leis.
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A República Federativa do Brasil, conforme seu próprio nome indica, é uma

Federação com três níveis de governo: da União, dos Estados Federados e dos

Municípios.

O Estado Brasileiro se divide em três braços principais: Poder Executivo,

Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo é o braço do Estado que se ocupa da

elaboração e execução das políticas de governo. É também responsável pela defesa da

nação. No nível federal, é a Presidência da República, os ministérios e demais órgãos

federais, no nível estadual o Governo do Estado (Governador, Secretários de Estado e

demais órgãos estaduais), e no nível municipal a Prefeitura (Prefeito e Secretários

Municipais, além dos órgãos municipais). O poder executivo, entretanto, não pode

governar sem a fiscalização e acompanhamento dos outros dois poderes, que interagem

com ele em uma dinâmica de controle mútuo.

            O Poder Legislativo é responsável pela elaboração das leis e pela fiscalização

das ações do poder executivo. No nível federal é formado pelo Congresso Nacional, que

compreende o Senado Federal composto por senadores que representam os Governos

Estaduais, e a Câmara dos Deputados composta pelos deputados federais que

representam o povo. No nível estadual é a Assembléia Legislativa composta pelos

Deputados Estaduais, e no nível municipal é a Câmara Municipal composta pelos

Vereadores.

             O Poder Judiciário é responsável pelo controle das leis e de sua correta

aplicação. Tem o poder de julgar as ações da sociedade e de indivíduos, e de determinar

punições pelo descumprimento das leis. Sua estrutura é bastante complexa, mas fazem

parte desse poder juizes, procuradores, promotores etc.

Essa divisão se repete nos três níveis de organização política, a saber: o nível

federal (relativo à União), o nível estadual (relativo aos Estados) e o nível municipal

(relativo aos municípios).
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Segundo Puchala (1998), “a divisão e a integração dos Poderes Políticos no

Sistema Federativo corresponde às respectivas bases territoriais, na forma do todo

compreendendo as partes que o integram de forma indissolúvel”.

Como apontado por Birkholz et al. (1992), a existência de somente esses três

níveis de governo torna difícil o funcionamento de um quarto nível – o regional –

enquanto instância político-administrativa. Há no Brasil o princípio de “unidade”

nacional, como um conjunto de divisões territoriais ligadas ao Poder Central, concepção

esta proveniente da Constituição de 1824.

A divisão político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, O

Distrito Federal e os Municípios. A região não existe, portanto, como instância político-

administrativa.

Há governos federal, estaduais e municipais; porém, não há câmaras legislativas

regionais, ou algo semelhante, o que dificulta a elaboração e aplicação de políticas de

ação no âmbito urbano-regional.

No Estado de São Paulo, dentro do sistema de planejamento regional, a região

administrativa é representada pelo diretor do Escritório Regional de Articulação e

Planejamento, subordinado à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado. Deste

modo, a participação direta dos municípios no processo de planejamento e de tomada de

decisões regionais fica limitada.

No Sistema Federativo, Estados e Municípios possuem algumas limitações

quanto às atribuições constitucionais de política urbana. Como forma de entender o

contexto em que diferentes programas, planos e ações foram concebidos e

desenvolvidos no Estado de São Paulo, este estudo procurou apresentar a evolução da

organização de poder dos estados e municípios no Brasil, à qual as ações políticas

estaduais e municipais se submetem, desde a Constituição de 1824.



48

Com base nas Constituições Federais, que são o conjunto de leis que regem o

País, o Estado Federal tem estruturado sua intervenção no espaço da Federação, dos

Estados e dos Municípios. A seguir é apresentado um breve relato sobre as leis

referentes ao grau de intervenção que o Estado Federal teve no passado e o grau de

intervenção que este atualmente tem sobre os espaços estaduais e municipais, como

forma de entender a autonomia política e administrativa que fôra dada ou negada aos

estados e municípios, e as possibilidades de organização e atuação que lhes são

facultadas atualmente.

A Constituição de 1824 representou a unificação política e territorial interna do

País, pela submissão das Províncias, originárias das antigas Capitanias, ao Poder do

Império, que se sobrepôs ao Poder das Províncias, conforme se observa no Art. 12 da

referida Constituição: “Todos estes Poderes do Império são delegações da Nação”.

A “Constituição do Império”, de 1824, consolidou os fundamentos de

centralidade do Poder Colonial, de regulação das relações espaciais e urbanas e de sua

imposição ao poder efetivo local.

A “Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil”, de 1891, surgiu

da idéia republicana de descentralização. Em 1889 o federalismo foi adotado como

princípio constitucional de estruturação do Estado e a democracia como regime político

que melhor assegurava os direitos humanos fundamentais. O Título I – “Da

Organização Federal” trata das relações da União com as entidades federativas dos

Estados:

“A Nação Brazileira... constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas

antigas províncias, em Estados Unidos do Brazil.”(Art. 1º) e “Cada uma das

antigas Províncias formará um Estado.”(Art. 2º )

O Poder dos Estados foi delimitado no Título “Da Organização dos Estados”,

onde está expresso:
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“Cada Estado reger-se-há pela Constituição e pelas leis que adoptar,

respeitados os princípios constitucionais da União.”(Art. 63).

A Constituição de 1891 apresenta um único artigo sobre Municípios:

“Os Estados organizar-se-hão de fórma que fique assegurada a autonomia dos

municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.”(Art. 68).

A Constituição de 1891 enfraquecera o Poder Central e reacendera a

organização política local, o que possibilitou o fortalecimento do Poder dos

Governadores e estimulou situações de conflito entre o Poder Central e os Estados.

Esses conflitos perduraram até a Revolução de 1930, quando foi suprimida a autonomia

dos Estados e designados os interventores federais.

“Art.63 - Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar

respeitados os princípios constitucionais da União.”(Constituição Federal de

1891).

“Art.68 - Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a

autonomia dos Municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse”.

(Constituição Federal de 1891)

Até 1930 houve uma reduzida interferência do Estado na urbanização brasileira.

A finalidade básica das ações do governo era a provisão dos serviços públicos, com a

finalidade de expansão econômica do sistema produtivo.

A partir de 1930 o Estado passou a intervir diretamente na economia. A

Revolução de 30 lançou as bases da centralidade do Poder do Estado, formalizadas no

Estado Novo, em 1937.

Chamada de “República Nova” ou Segunda República, a Constituição de 1934

manteve o sistema republicano e federativo, o regime representativo presidencial, a
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divisão de Poderes da União, dos Estados e as atribuições dos Municípios; ampliou os

campos de competência da União, voltados à regulação das relações capital-trabalho, às

condições sociais e à superação de desequilíbrios de desenvolvimento econômico e

social.

A integração de Poderes resultou na reorganização das competências dos

Estados, a partir de suas competências privativas e concorrentes com a União. O Art. 12

ressalva às garantias de “não intervenção da União em negócios peculiares aos

Estados”, em particular quanto às finanças, salvo nos aspectos de seu interesse peculiar

(Puchala, 1998, op cit).

Esta Constituição inseriu o Município como instância administrativa, cuja

autonomia deveria ser respeitada pelos Estados (Art. 7º.).

Surgiu na Constituição de 1934 a referência a regiões, na forma de amparo

constitucional para correção de desequilíbrio de desenvolvimento (Art. 121). As regiões

consideradas representavam a “amplitude espacial de problemas comuns às

comunidades” (Puchala, 1998, op cit).

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937, revogou a Constituição

de 1934. Este período corresponde ao período da ditadura de Getúlio Vargas. A

intervenção do Estado visou conferir a este condições de orientação e coordenação da

economia mundial. O Estado passou a regular a economia, disciplinando os preços,

regulamentando a produção, estimulando a economia.

Quanto à “Organização Nacional”, foram profundamente alteradas as

competências da União e dos Estados. A autonomia destes sofreu graves restrições.

Com as emendas à Constituição de 1937, os Estados passaram a se submeter aos

interventores federais. A intervenção no Governo Estadual foi estabelecida por:

“motivos de ordem política interna para reorganizar as finanças e assegurar a

execução das leis”.(Art. 9º).
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A cada Estado caberia organizar os serviços do seu peculiar interesse e custeá-

los com seus próprios recursos, sendo observado que o Estado que por três anos não

arrecadasse receita suficiente para a manutenção de seus serviços seria transformado em

território até o restabelecimento de sua capacidade financeira (Art. 8º).

Os governos municipais ficaram sujeitos à nomeação de prefeitos pelo governo

do estado. Foi assegurada pela Constituição de 1937 a autonomia municipal, embora na

prática a autonomia dos municípios tenha sofrido graves restrições, uma vez que estes

estavam sujeitos à intervenção federal, através de nomeação dos prefeitos nos estados.

A autonomia municipal foi assegurada:

“(...) em tudo quanto respeite o seu peculiar interesse, e, especialmente:

a) à escolha dos Vereadores(...);

b) decretação dos impostos e taxas atribuídos à sua competência por esta

Constituição e pelas constituições e leis dos Estados;

c) à organização dos serviços públicos de caráter local”(Art. 26)

Foi criada pela Constituição de 1937 a figura de “grupamento de municípios”,

visando serviços públicos comuns, que consistia de integração administrativas de

governos dos municípios entre si e com os Estados e União (Art. 29), cabendo ao

Estado a regulação das condições em que tais grupamentos poderiam constituir-se, bem

como a forma de sua administração.

Aos municípios coube somente a participação, nos limites de sua autonomia,

para fins estabelecidos quanto a serviços comuns; o recurso devia servir à distribuição

da ação federal na forma de integração administrativa entre governos, através da

integração territorial, de caráter regional, compreendendo mais de um município.
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Em 1937 é criado o Fundo Rodoviário Nacional, em que os Estados passam a

receber regularmente verbas específicas para a construção, conservação e

melhoramentos de estradas. A criação desse Fundo demonstra que existia, de certa

forma, preocupação com o aspecto regional do desenvolvimento, uma vez que a

melhoria do sistema viário impulsionou o crescimento de determinadas regiões do país.

No Estado de São Paulo, com a industrialização que ocorreu neste período deu-

se um processo de interiorização do crescimento urbano devido à expansão dos núcleos

de concentração dos setores secundário e terciário, em que os meios de transportes

contribuíram de forma determinante.

A Constituição de 1946 baseou-se nas Constituições de 1891 e 1934, pelos

princípios democráticos que estas representavam. Durante a sua vigência sucederam-se

crises políticas e conflitos constitucionais de Poderes que culminaram com o suicídio do

Presidente Getúlio Vargas, em 1954 (Puchala, 1998, op. cit.).

A Constituição de 1946 assegurou os princípios democrático e federativo do

Estado. Foi reafirmado o caráter de centralidade da União e foram redefinidas as

competências de cada nível de governo, da União, dos Estados e dos Municípios.

Quanto à intervenção nos Estados, tão marcada no período anterior, a

Constituição buscou restabelecer a autonomia dos Estados:

“O Governo Federal não intervirá nos Estados, salvo para...” (Art. 7º/14)

 “Cada Estado se regerá pelas Constituições e pelas leis que adotar, observados

os princípios estabelecidos nesta Constituição

Parágrafo primeiro – Aos Estados se reservam todos os poderes que implícita

ou explicitamente não lhes sejam vetados por esta Constituição.” (Art. 18)
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Foi assegurada a autonomia dos Municípios, nos termos da restauração

democrática que gerou o fortalecimento dos Estados:

“A autonomia dos Municípios será assegurada:

I) pela eleição do Prefeito e dos Vereadores;

II) pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse e,

 especialmente à:

a) decretação e arrecadação de tributos de sua competência e à

aplicação de suas rendas;

b) organização dos serviços públicos locais.”(Art. 28).

Foi assegurada a não intervenção dos Estados nos Municípios, excetuando-se os

casos de regularização das finanças públicas municipais, de assistência técnica, e de

Municípios considerados especiais (Art. 23/28).

Segundo Araújo (in Lavinas et al., 1993), o planejamento governamental é uma

experiência recente nas economias capitalistas. Apesar de a Constituição de 1934 ser a

primeira a fazer referência a regiões, no Brasil o planejamento visto como uma

intervenção planejada do Estado data dos anos 50, quando tomou impulso com a

implantação da matriz econômica de desenvolvimento com diversificação industrial e

urbana.

Entre 1956/1961 foi elaborado o Plano de Metas, programa setorial de

desenvolvimento apoiado por recursos públicos e privados de investimentos em infra-

estrutura, na indústria básica e de bens de consumo durável, em recursos humanos, e na

criação da nova capital, Brasília.

Dentre seus objetivos, o Plano de Metas se preocupou com as profundas

desigualdades regionais do País, com os problemas crescentes devido ao processo de
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urbanização acelerada, principalmente em torno das grandes metrópoles nacionais e

regionais, o que resultou no surgimento de políticas públicas  voltadas à correção desses

desequilíbrios, amparadas por instrumentos do Poder Legislativo e do Executivo, na

forma de práticas de planejamento urbano e regional, políticas urbanas de habitação

popular e de transportes urbanos.

O Plano de Metas inaugurou o planejamento econômico em escala nacional e a

criação da Sudene, que deu início ao planejamento regional (em nível federal) como

objetivo de reduzir as diferenças de desenvolvimento no território nacional.

Com o Plano de Metas, houve uma progressiva modernização da estrutura

produtiva que levou a um radical esvaziamento do campo, o que contribuiu para o

redesenho do espaço rural e urbano no Brasil.

Em 25 de janeiro de 1962, foi criado o cargo de Ministro Extraordinário

responsável pelo planejamento do país. Até então existia na estrutura governamental o

Conselho de Desenvolvimento, criado em 1956, que detinha atribuições de coordenação

e planejamento da política econômica, que passou então a ser subordinado ao Ministério

recém-criado.

Com a criação do Ministério do Planejamento em 1962, o Estado assumiu o

papel de facilitador do crescimento industrial e da urbanização por intermédio de

políticas e meios institucionais, promovendo a estruturação dos sistemas urbanos

através de investimentos privados, de políticas fiscais e de crédito, de políticas regionais

de infra-estrutura e de apoio a pólos econômicos, de obras públicas de grande porte,

destinando recursos para a construção de novas cidades e de pólos tecnológicos.

A partir de 1964, com a instauração do movimento militar, o regime político

brasileiro passou a ser regido por Atos Constitucionais.

Neste período, a concepção de desenvolvimento, dominante no meio militar,

decorria da Doutrina de Segurança Nacional: o desenvolvimento econômico era
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elemento fundamental da segurança. Segundo Brum (1996), “os militares tinham

especial entusiasmo pelo desenvolvimento econômico acelerado, porque viam nele um

fator importante para a segurança nacional. Na prática, substituíam “ordem e progresso”

da bandeira por “segurança e desenvolvimento”.

Com relação ao Sudeste do País, após 1964 as políticas regionais foram

estratégicas para o reforço das estruturas regionais; políticas regionais fortaleceram os

sistemas urbanos intra-regionais e reforçaram sua polarização em relação ao

desenvolvimento urbano e industrial.

Em 1964, as atribuições do Ministro do Planejamento foram ampliadas e

acrescentada a estas a Coordenação Econômica. Em 1965, foi criado o Conselho de

Planejamento como órgão de consulta do Ministério.

Em 24 de janeiro de 1967, o Congresso aprovou a nova Constituição, sob

regulação dos Atos Institucionais 3 e 4, que vinha em substituição à Carta Liberal de

1946. O novo texto aumentou ainda mais o poder do Executivo. Por ele, ao Executivo

competia a exclusividade das iniciativas em projetos de lei sobre segurança e

orçamento, ao mesmo tempo em que diminuía a autonomia dos Estados, enfraquecendo

o princípio federalista e centralizando a estrutura do processo de tomada de decisão.

O princípio de “unidade federativa” serviu de base para imposição do Poder da

União sobre Estados e Municípios. Os Estados perderam suas competências privativas

em favor da União, e para os municípios ocorreu uma drástica redução da autoridade

local.

A política econômica do governo do General Castelo Branco (1964 a 1967)

buscou, no plano econômico, reordenar a economia, reformar e modernizar o sistema

capitalista e criar condições adequadas à expansão do capital. O PAEG (Plano de Ação

Econômica do Governo – 1964/66), perseguiu os objetivos de saneamento das finanças

públicas, realinhamento dos preços dos bens e serviços públicos, recuperação da

capacidade de investimento das empresas estatais, renegociação da dívida externa,
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aumento da participação do Brasil no comércio mundial, reequilíbrio do balanço de

pagamentos, embora tenha exigido sacrifícios da sociedade.

Em 1968 veio o Ato Institucional 5 (AI5) segundo o qual eram mantidas a

Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais, com as

modificações constantes no Ato Institucional. O Ato Institucional 5 decretou a

intervenção nos municípios, que tornaram-se mais dependentes do Poder Federal. Em

seu Artigo 3º o AI5 estabeleceu: “O Presidente da República, no interesse nacional,

poderá decretar a intervenção nos Estados e municípios, sem as limitações previstas na

Constituição”.

Neste período o governo criou também mecanismos para apoiar as empresas

nacionais, que estavam em geral debilitadas frente às estrangeiras. Foram criados cinco

programas de apoio à indústria nacional: Finame (Fundo de Financiamento para

Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais), Fundece (Fundo de

Democratização do Capital de Empresas), Funtec (Fundo de Desenvolvimento Técnico-

Científico), Finep (Fundo de Financiamento para Estudos, Projetos e Programas) e

Fipeme (Programa de Financiamento de Pequenas e Médias Empresas). Nesse período,

o governo adotou medidas no sentido de estimular as exportações e diversificar a sua

pauta (Brum, 1996, op cit).

A Constituição de 1967 incluiu no Título III - Da Ordem Econômica e Social,

Art. 157, parág. 10º a menção a regiões metropolitanas:

 “A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões

metropolitanas, constituídas por Municípios que, independentemente de sua vinculação

administrativa, integrem a mesma comunidade sócio-econômica, visando à realização

de serviços de interesse comum.”
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Em 1968 o Ato Institucional (AI5) decretou a intervenção nos municípios, que

se tornaram mais dependentes do Poder Federal. Em seu Art. 3º, o AI5 estabeleceu:

“O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a

intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na

Constituição.

Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados

pelo presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que

caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos, e gozarão das

prerrogativas, vencimentos e vantagens fixadas em lei.”

Em 17 de outubro de 1969 foi promulgada a Emenda Constitucional no. 1. A

partir de 1969 a prioridade do governo deslocou-se da contenção da inflação para o

crescimento acelerado da economia. O I Plano Nacional de Desenvolvimento (1970 a

1974) visava compatibilizar o crescimento acelerado da economia e o controle da

inflação. O crescimento econômico passou a ser a preocupação central do governo

federal. A economia apresentou notável expansão até 1973 (fase do chamado Milagre

Econômico).

No período entre 1964 a 1967 as taxas médias anuais de crescimento do Produto

Interno Bruto foram de 3,6%; no período entre 1968 a 1973, foram de 11,2%; entrando

em declínio no período entre 1974 a 1980, quando obtiveram um total de 6,9% (Brum,

1996, op cit).

No início da década de 1970, o País tinha como Presidente da República o

General Emílio Garrastazu Médici, que manteve a forte repressão política iniciada em

1968. Seu governo foi marcado pelo chamado “Milagre Econômico”, quando a

economia brasileira apresentou as mais altas taxas de crescimento de sua história.



58

No setor agrário, foi criado em 1970 o Instituto de Colonização e Reforma

Agrária (INCRA), o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Grupo

Executivo da Reforma Agrária (GERA).

O Banco Nacional de Habitação (BNH), fundado em 1964, até 1973 havia

financiado aproximadamente um milhão de residências, beneficiando trezentos centros

urbanos com saneamento básico, o que, segundo Souza (1999, in Deák et al), o

colocava como instrumento mais importante da política urbana implementada pelo

governo em sua ação intra-urbana.

Na década de 1970, o discurso do planejamento é sustentado pela ideologia da

supremacia do conhecimento técnico e científico como guia de ação, ou seja, a

tecnocracia, e pela gestão de uma política nacional voltada para a questão urbana.

Em 1973, foi elaborada a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

(PNDU) pela Secretaria Geral e Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios

(SAREM), do então Ministério do Planejamento e da Coordenação Geral.

Embora tivesse uma visão limitada do espaço como “espaço social”, na PNDU

já se percebia a distinção entre “espaço receptáculo” (físico-territorial) e “espaço social”

(Souza, 1999, in Deák et a, op. cit.l), e procurava vincular a política urbana à política

global de desenvolvimento do País, com o objetivo de romper com a visão setorialista.

No período em que foi concebido a PNDU, vigorava o I Plano Nacional de

Desenvolvimento Urbano (I PND).

No mesmo ano de 1973, sob a coordenação do então ministro do planejamento,

foi elaborado o II Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano (II PND). Algumas

questões importantes estiveram presentes neste plano, como a reflexão sobre o que é

urbanização, seu significado na sociedade brasileira e os problemas urbanos que vinham

sendo enfrentados pelo governo.
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No início dessa década, com o surgimento do sistema nacional de planejamento,

alguns estados brasileiros organizaram sua estrutura de planejamento, como é o caso do

Estado do Paraná, onde foi criada uma equipe denominada Grupo de Estudos para as

Atividades Agro-Industriais do Paraná (GEAAIP), atrelada ao Banco de

Desenvolvimento Econômico do Paraná (BADEP).

O GEAAIP foi o embrião para o surgimento da Fundação Instituto Paranaense

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), criado pela lei estadual no 6.707,

de 07/06/1973, vinculado à Secretaria do Estado do Planejamento.

Na década de 1970, no Estado de Minas Gerais, gestão do governador Rondon

Pacheco, foram dadas novas definições para o Sistema Estadual de Planejamento (lei

estadual nº. 5.792, de 08/11/1971). Foram instituídos o Conselho Estadual de

Desenvolvimento e a Superintendência de Articulação entre os Municípios (lei estadual

n º 15.254, de 15/02/1973).

3.1.1 - A AUTONOMIA E AS COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS

           FEDERADOS E DOS MUNICÍPIOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição Federal de 1988 representou o restabelecimento democrático no

País. Foram criados títulos inovadores como: garantia constitucionais de cidadania, de

dignidade da pessoa humana e de pluralismo político. A centralidade estrutural do

Estado Brasileiro foi ajustada à maior participação dos Estados e Municípios.

Foram asseguradas as condições de autonomia dos Estados: “Os Estados

organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os

princípios desta Constituição”. (Art. 25).

O município teve reafirmado suas atribuições próprias de governo, tendo sido

assegurada a autonomia municipal pela outorga de sua Constituição:
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“O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos..., atendidos os

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição dos respectivos

Estados e os seguintes preceitos:...”(Art. 29)

São competências peculiares dos municípios: “... legislar sobre assuntos de

interesse local” e  “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. (Art.

30)

Todos os municípios brasileiros possuem autonomia política, legislativa,

administrativa e financeira e se auto-organizam por Lei Orgânica própria, atendidos os

princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado

Federado.

Os municípios brasileiros elegem livremente seus vereadores e prefeitos,

realizam sua governabilidade de acordo com a orientação política e administrativa de

seus órgãos de governo; deliberam e exercitam tudo quanto diz respeito ao seu peculiar

interesse, sem consulta ou aprovação do governo estadual ou federal; suas Câmaras

Municipais têm autonomia para cassar mandatos de vereadores e prefeitos no uso

irregular de suas atribuições de controle político-administrativo do governo local, e

decidir sobre obras no âmbito municipal.

Segundo a Constituição Federal de 1988, é facultado a todos os estados

brasileiros criar regiões para fins administrativos. No Estado de São Paulo, atualmente,

há 12 regiões administrativas e 3 regiões metropolitanas (decreto estadual 22.970, de 29

de novembro de 1984, Leis Complementares 94 de 29/05/1974, 815 de 30/06/1996 e

870 de 19/06/2000), coordenadas pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento.

No Estado do Paraná há 6 regiões de planejamento. Neste Estado, o projeto

Modelo de Desenvolvimento Regional pretende, num esforço integrado do Instituto

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES com as diversas

regiões do Estado, propor ações visando o desenvolvimento do planejamento no Estado.
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No Estado de Minas Gerais são 13 regiões. Neste Estado, o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI-MG 2002/2003, dá especial destaque ao papel

articulador dos municípios no planejamento estadual:

“Ao conjunto dos municípios que integram as regiões e o Estado está reservado

importante papel na implementação da estratégia de sustentabilidade do

desenvolvimento de Minas Gerais. Enquanto unidades espaciais que integram o

macro espaço estadual, regional e nacional, os municípios são palco de uma

miríade de iniciativas e empreendimentos espontâneos, cuja potencialidade deve

ser estimulada como base do desenvolvimento local” (PMDI-MG, 2000-2003).

O PMDI-MG 2002/2003 define que uma das grandes contribuições dos

municípios é articular iniciativas em programas e projetos municipais, integrando-as às

ações convergentes e complementares do Estado e da União, de modo a assegurar a

sinergia de esforços e de recursos escassos, reduzindo os desperdícios e os conflitos de

atuação no espaço municipal.

O PMDI-MG 2002/2003 dispõe que a adequação das estratégias e projetos de

cada município às estratégias e projetos de conjuntos de municípios – consórcio ou

associações – de microrregiões homogêneas e, preferencialmente, de microbacias,

podem e devem potencializar ainda mais os esforços de desenvolvimento sustentado em

âmbito regional e estadual.

Ao tratar do planejamento, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

enfatiza que o processo de planejamento pode e deve ser enriquecido pela consulta às

bases sociais, legitimando a ação governamental através da formulação e execução de

políticas, planos, programas e projetos que traduzem as aspirações sociais e

transformam em potencialidade as diversidades e desigualdades regionais e sociais. Para

tanto, o plano conta com a organização técnica do planejamento (de forma a assegurar a

infra-estrutura necessária), e a implementação do sistema estadual de planejamento

como processo permanente.
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3.2 - ORGANIZAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Como apontado por Bilkholz (1992, op. cit.), “a multiplicidade de organismos

públicos que intervêm na configuração das realidades urbano-regionais cresce à medida

que essas realidades se complexificam e em que se torna mais intenso seu processo de

desenvolvimento econômico-social”.  As políticas de organização do sistema urbano e

regional são estratégias de superação das restrições e de melhoria da capacidade desses

sistemas.

No Brasil o planejamento regional também pode ser observado como um esforço

em nível estadual “no sentido do devido desenvolvimento das potencialidades de suas

regiões.” (Foresti e Bruna, 1991, op. cit.).

Segundo Puchala (1998, op cit), “a organização regional no Estado de São Paulo

foi incorporada como estratégia de ação de governo de modo a adequar a Administração

Pública à dinâmica de desenvolvimento urbano e regional.”

O Estado de São Paulo é atualmente o maior pólo de desenvolvimento da

América Latina, possui o maior PIB do País, tem o mais amplo parque industrial

brasileiro, onde se concentram 30% de todos os investimentos privados do País.

Neste contexto, a complexidade na gestão econômica e social atinge graus muito

elevados, envolvendo diferentes escalões governamentais: Federal, Estadual, Municipal;

além da intensa participação da atividade empresarial privada e das comunidades

organizadas, mediante suas entidades representativas.

Deste modo, ao lado dos instrumentos de planejamento, outras medidas são

imprescindíveis, como a criação de mecanismos capazes de interferir na realidade, de

modo a estabelecer objetivos reais e adequados ao conjunto das “vontades” políticas,

sociais e comunitárias (Bilkholz, 1992, op cit).

Segundo Karin Marzkin (1993, apud Vitale, 2000, op. cit.),
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“A regionalização foi concebida como um instrumento capaz de promover

relações mais efetivas entre o Estado e os Municípios, de integrar os interesses

dos diferentes agentes que interagem no desenvolvimento das cidades e de

contemplar as diversas realidades regionais para uma maior eficiência da ação

pública do Estado”.

Atenuar as disparidades regionais e elevar o crescimento através de um

tratamento adequado para cada região deve ser a meta de todo governo que busque um

desenvolvimento mais harmônico em seu território. Desta forma, é necessário que o

Estado adote políticas urbanas que busquem o desenvolvimento e o crescimento urbano

e regional de forma equilibrada, estabelecendo para isso integração com os municípios,

cujos poderes para intervir, planejar, controlar, e assumir políticas e estratégias de

gestão de desenvolvimento urbano e regional requerem políticas estaduais definidas e

claras, e recursos compartilhados entre os poderes, na escala vertical a que pertencem,

dentro da estrutura federativa da Nação.

Foresti e Bruna (1991, op. cit.) apontam que no Estado de São Paulo, o

equilíbrio entre o nível de desenvolvimento atingido pela Capital e os diversos centros

ou pólos no interior são objetivos do poder público estadual, consolidados em diversas

ações do Governo Estadual. Dentre estas ações estão as que incentivaram a

desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo a partir da década de

1970.

No Estado de São Paulo, no que se refere à estrutura regional, desde a década de

50 a questão regional tem estado presente na análise das estruturas governamentais.

Como processo político, a regionalização no Estado de São Paulo teve como

base teórica, dentre outras, a Carta dos Andes elaborada em 1958, durante o “Seminário

de Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano”, em Bogotá, Colômbia. Durante

esse Seminário, o “Centro Interamericano de Vivenda e Planejamento”, conceituou

planejamento como um processo de ordenação territorial com a determinação de metas
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a serem atingidas ao longo do tempo e com a fixação de objetivos, aliados a uma ação

racional e a melhor utilização de recursos sociais disponíveis no período pré-

determinado.

A partir da década de 1950, houve um avanço significativo na pesquisa e no

planejamento urbano e regional no estado de São Paulo, através da administração

pública. Contudo, a despeito do avanço, é necessário compreender até que ponto o

conhecimento da realidade regional se converteu em medidas efetivas de organização

institucional de regiões e em meios efetivos de gestão estadual junto aos municípios.

Em 1954, com a vinda do Padre Lebret ao Brasil, para integrar a Comissão

Interestadual da Bacia do Paraguai-Uruguai, foi realizado um diagnóstico da bacia,

inclusive do Estado, e foram apresentadas algumas recomendações para o planejamento

estadual. Este pode ser considerado o primeiro trabalho a se preocupar com a subdivisão

regional do Estado de São Paulo.

A instalação, em 1957, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo-FAUUSP, do Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos-

CPEU, com o objetivo de realizar pesquisas e organizar planos diretores para

municípios, permitiu acumular significativa experiência, através de mais de 30 planos

diretores municipais, no decorrer da década de 60.

Contudo, como apontado por Bilkholz (1992, op. cit), “a implantação desses

planos mostrou incoerências em relação a problemas de caráter regional nas áreas em

que se situavam esses municípios, tornando clara a necessidade de se regionalizar o

Estado”.

No Governo Carvalho Pinto, foi elaborado o II Plano de Ação do Governo

Estadual (1962), que apresenta uma divisão regional cujo principal objetivo foi servir

como modelo de análise das disparidades regionais. Esta divisão foi elaborada pelo

Grupo de Planejamento e desenvolvida pelo Gabinete Técnico de Planejamento da

Secretaria de Educação. Este trabalho apresentou um diagnóstico, por regiões, da
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estrutura de renda, distribuição espacial da indústria e da agricultura e dos níveis de

atendimento das necessidades sociais.

A gestão seguinte, do Governo Adhemar de Barros, em seu “Plano de

Desenvolvimento Integrado – PLADI” (1964), refere-se também a uma divisão regional

do Estado sem, entretanto, aprofundar nesse plano as questões programáticas ou

administrativas regionais.

Em 1966, mediante convênio com o Governo do Estado (Gestão Laudo Natel), o

Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos – CPEU – da USP desenvolveu estudos

visando à regionalização do Estado de São Paulo, tendo por objetivo básico promover a

regionalização da estrutura administrativa do Governo Estadual, com vistas a levar o

desenvolvimento para o interior do Estado, descongestionando a sua Capital.

O relatório intitulado “Regionalização do Estado de São Paulo: Diretrizes para

uma Reforma Administrativa”, editado pelo CPEU/USP em 1967, reconhecia que os

dois escalões da máquina administrativa do Estado, o escalão municipal e o estadual

mostravam-se insuficientes pela impossibilidade do Estado ligar-se diretamente aos 573

municípios da época, sendo necessária a introdução de escalões intermediários que

reconhecessem no Estado áreas de hierarquização superiores aos municípios.

Os objetivos da regionalização da ação governamental, segundo o relatório,

eram:

“- organizar territorialmente as atividades governamentais de forma a torná-las

mais eficientes, econômicas e adequadas à realidade( ...);

- promover o desenvolvimento de áreas nas quais se observa um sub

aproveitamento dos recursos localizados (naturais, humanos, de capital),

exigindo da ação governamental uma estratégia diferenciada, em função dos

fatôres específicos das áreas(...)”. (CPEU/USP, 1967)
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As análises realizadas pelo CPEU resultaram uma proposta de racionalização

administrativa, introduzindo dois níveis administrativos entre o Estado e o município: a

Região e a Sub-Região. A Região seria polarizada por uma “capital” regional, a Sub-

Região seria polarizada por uma cidade de porte intermediário, onde se encontrariam,

no mínimo, serviços essenciais à população da área que não existiriam nas cidades

menores. Neste processo de regionalização proposto, existiam 4 níveis hierárquicos: o

Município, a Sub-Região, a Região e o Estado.

Os dois níveis representados pela Região e Sub-Região exerceriam as funções de

planejamento, controle de execução e funções executivas. Esta divisão regional baseou-

se, essencialmente, em critérios de polarização, destacando-se cidades-pólos do Estado,

consideradas como sedes regionais, seguidas pelas cidades de segundo nível,

identificadas como sedes de Sub-Regiões.

Segundo o relatório, as regiões constituíam o segundo escalão territorial do

Estado para fins de planejamento e administração e eram definidas segundo os critérios

de polarização, compreendendo um centro urbano dominante e também um conjunto de

área polarizada em nível inferior, de acordo com a hierarquia da rede urbana envolvida.

As sub-regiões constituíam unidades de terceiro escalão do sistema hierárquico da área

polarizada; apresentavam normalmente o caráter de comunidade efetiva polarizada por

um núcleo principal, cujos serviços eram procurados com regularidade.

No nível municipal, devido às características da época, em que a maioria dos

municípios paulistas tinha sede com menos de 2.000 habitantes, o Estado não atribuiu à

maioria deles a competência do planejamento, subordinando-os ao planejamento das

sub-regiões. Foi realizado o levantamento do grau de regionalização administrativa do

Estado, através dos números de funcionários nas áreas de competência do Governo

Estadual, como educação, saúde, segurança pública, transportes etc.

No ano de 1967, o Estado de São Paulo contava com 573 municípios e, segundo

a divisão vigente de Rendas Nacionais, a menor porcentagem delas cabia ao município.

Desta forma, por razões políticas, o Estado arcava com a maioria dos serviços que eram
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atribuições municipais, o que “inchou” os quadros de servidores das secretarias

estaduais (Bilkholz, 1998). Diante desse quadro, cada secretaria, por conta própria, para

resolver seus problemas de gestão, regionalizou os seus órgãos estabelecendo critérios

segundo seus interesses.

O Governo Estadual procurou, diante deste quadro, obter uma proposta única de

regionalização para todos os seus órgãos. Através de “capitais regionais” em várias

áreas do Estado, o Governo pretendia obter maior eficácia e agilidade em sua atuação

burocrática.

A Figura 3.1 mostra a divisão regional proposta pelo CPEU/FAUUSP, em 1966,

que compreendia 12 Regiões no Estado de São Paulo.

         1 Região de São Paulo 7 Região de Ribeirão Preto
          2 Vale do Paraíba 8 Região de Presidente Prudente
          3 Região de Sorocaba 9 Região de Marília
          4 Região de Campinas 10 Região de Araçatuba
          5 Região de Bauru            11 Região de São José do Rio Preto
          6 Região de Araraquara             12 Região do Vale do Ribeira - Registro

Figura 3.1 – Divisão Administrativa Regional Proposta pelo Centro de Pesquisas e
                         Estudos Urbanísticos – CPEU da FAU USP, em 1966.
                         Fonte: Adaptado sem escala de: Birkholz et al., 1992.
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Em 1967, através do Decreto Estadual no. 48.162, de 03 de julho de 1967,

complementado pelo Decreto 48.163, da mesma data, implementou-se a subdivisão

regional do Estado de São Paulo, tendo como base o estudo proposto pelo CPEU e

estudos posteriores do Arq. Luiz Carlos Costa. Através desses decretos foi instituída

oficialmente, no então Governo Abreu Sodré, a primeira divisão regional do Estado,

segundo o objetivo básico da regionalização administrativa.

Esta experiência de regionalização subdividiu o Estado de São Paulo em 10

regiões homogêneas (Figura 3.2), a área metropolitana e uma zona de tratamento

especial (Vale do Ribeira). Foram realizadas análises de problemas como: debilidade

econômico-financeira dos municípios; necessidade de níveis administrativos

intermediários; falta de organização administrativa do Estado; entre outros. A Figura

3.2, a seguir, apresenta a divisão regional do Estado de São Paulo em 1967.

1 Região Metropolitana de São Paulo 6 Região Administrativa de Riberirão Preto
2 Região Administrativa de Bragança Paulista 7 Região Administrativa de Bauru
3 Região Administrativa de São José dos Campos 8 Região Administrativa de São José do Rio Preto
4 Região Administrativa de Sorocaba 9 Região Administrativa de Araçatuba
5 Região Administrativa de Campinas 10 Região Administrativa de Presidente Prudente

Figura 3.2 – Divisão Administrativa Regional em 1967 (Decreto no 48.163,
                              de 3 de julho de 1967).
                              Fonte: Adaptado sem escala de: Atlas do Estado de São Paulo-USP, 1970.
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A regionalização oficializada em 1967 deveria contribuir ainda para racionalizar

a estrutura administrativa do Estado, delimitar as bases territoriais unificadas para fins

estatísticos; identificar a rede de cidades, localizar as cidades com melhores condições

para o desenvolvimento industrial e nelas instalar Distritos Industriais que permitissem

a industrialização do interior. Deste modo, segundo as proposições do Governo do

Estado, a regionalização contribuiria para o descongestionamento da área metropolitana

e promoveria um crescimento urbano mais disciplinado do Estado.

Vitale (2000, op. cit.) analisa que o que ocorreu com a criação dessas Regiões

Administrativas foi uma desconcentração das ações do Estado. Porém, na prática, essa

divisão não alcançou a “descentralização” e integração que o Estado pretendia.

Através desta ação de regionalismo, o Vale do Paraíba configurou-se em uma

Região Administrativa composta pelas Sub-Regiões de São José dos Campos, Taubaté e

Guaratinguetá.

A estrutura de regionalismo implementada em 1967, compreendendo dois

escalões territoriais – o das regiões e sub-regiões – não possibilitou uma efetiva

descentralização de decisões, que se mantiveram essencialmente dependentes dos

órgãos centrais, embora fossem configurados órgãos regionais e sub-regionais de cada

Secretaria de Estado. A relação vertical continuou sendo mantida; faltaram à estrutura

instrumentos de efetiva integração horizontal – intersetorial – e de relacionamento entre

o Estados e os interesses locais.

Observa-se o critério de regionalismo utilizado pelo governo estadual ao

constituir a Região Administrativa de Bragança Paulista em duas partes com

características muito distintas: uma formada pelo município de Bragança Paulista e

municípios limítrofes, e outra formada por municípios litorâneos, como pode ser

observado na Figura 2.1. Através dessa divisão, a Região Administrativa de Bragança

Paulista apresentou dois blocos com características econômicas, sociais, físico-

geográficas, entre outras, muito distintas.
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Segundo Malta (2000), o regionalismo é “uma tentativa de delimitar regiões

maiores que os limites municipais com o propósito de tornar a ação governamental e o

planejamento mais eficientes e eficazes”. A experiência de divisão regional realizada

pelo governo do Estado apresenta esse critério, uma vez que contraria a noção de

regionalização, que é a ação de delimitar ou delinear regiões agrupando localidades com

características semelhantes, segundo critérios pré-selecionados e para fins de aplicação

de planos de desenvolvimento regional.

Em 1967, o Governo do Estado de São Paulo instituiu e regulamentou o Centro

de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal – CEPAM, através do Decreto

49.092, de 12/12/1967, cujo objetivo é capacitar, prestar assistência, assessoria e

consultoria aos municípios do Estado nos setores como legislação municipal,

organização administrativa, orçamento e contabilidade, e tributos municipais.

No início da década de 1970, no Estado de São Paulo, especificamente na cidade

de São José dos Campos, atual município-sede da Região Administrativa de mesmo

nome, desenvolve-se claramente a ideologia do Governo da época, em que o Prefeito do

Município é nomeado pelo Governo Federal.

Em 1970 foi concluído no município de São José dos Campos o Plano de

Desenvolvimento Integrado do Município – PDI, através do qual os diagnósticos e

prognósticos acerca do município ressaltavam: aumento das expectativas como

localização de atividades econômicas, sobretudo as industriais; vantagens decorrentes

da proximidade com o Porto de São Sebastião, descrito como o porto destinado a tornar-

se o grande porto de carga a granel do Estado de São Paulo; proximidade do Município

com os grandes centros de consumo, abastecimento de matérias-primas e de produção; e

as vantagens decorrentes da ligação Campinas-Jacareí, em fase de construção na época.

As ações tomadas pelo Governo da época nos dão a dimensão da intervenção do

Governo Federal no município de São José dos Campos, o que, evidentemente, afetou a

dinâmica de toda a região que inclui os municípios que são objetos desse estudo.
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O PDI de 1970, referindo-se à vocação do município de São José dos Campos,

descreve a possibilidade de este “vir a reforçar o seu papel de pólo de atração,

especialmente em sua função educativa, cultural e recreativa, dentro da sucessão de

importantes núcleos urbanos distribuídos no Vale do Paraíba ao longo da Via Dutra”

(PDI, 1970). Esta citação traz explicitamente a concepção do desenvolvimento que se

desenhava para o município: vocação industrial e liderança regional. O PDI de 1970 já

identificava o Município de São José dos Campos como pólo migratório em função da

industrialização.

O crescimento do número de indústrias no município foi de 175% entre 1949 e

1975 e a população, que era de 44.804 habitantes em 1950, passou para 287.033 em

1980.

É importante ressaltar que as ações intervencionistas do governo federal foram

as principais responsáveis pelo desenho do município de São José dos Campos e de toda

a região, uma vez que este município atraiu mão-de-obra de outros municípios da região

que serviram de base migratória para São José dos Campos.

Nota-se que neste período diminuiu a participação dos municípios de Monteiro

Lobato, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí na população total do Vale do

Paraíba. Em 1970 a participação de Monteiro Lobato no Vale do Paraíba era de 0,36% e

caiu para 0,21% em 1980; de Santo Antônio do Pinhal era de 0,62% em 1970 e caiu

para 0,41% em 1980; de São Bento do Sapucaí era de 1,06% em 1970 e caiu para

0,72% em 1980.

.

Dentre os municípios em estudo, somente Campos do Jordão aumentou a

participação da população total no Vale do Paraíba: de 2,12% em 1970 para 2,2% em

1980.

O município de São José dos Campos apresentou aumento de sua participação

na população total da região, de 16,30% em 1970 para 22,30% em 1980; seguido pelos

municípios de Caçapava, Jacareí, Taubaté, Tremembé, Caraguatatuba e Ubatuba. Os
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demais municípios da Região apresentaram saldo negativo na participação da população

total da Região (Kurkdjian et al., 1992).

Essa tendência em se tornar pólo regional é confirmada nos dias atuais, uma vez

que São José dos Campos é o município-sede da região administrativa de mesmo nome

e centraliza uma enorme gama de atividades e oportunidades que atrai os demais

municípios da rede.

Em 1970, no Governo Abreu Sodré, o Decreto Estadual no. 52.576, de 12 de

dezembro de 1970, alterou a divisão estabelecida pelo Decreto no. 48.163 de 3 de julho

de 1967, totalizando 11 Regiões Administrativas. Por este Decreto, o Estado dispunha

de 47 Sub-Regiões.

Segundo o Decreto 52.576, o objetivo do Governo do Estado era obter maior

rendimento das atividades governamentais, considerando a importância de que todos os

órgãos governamentais adotassem divisões geográficas para fins de planejamento,

favorecendo um tratamento mais coerente dos problemas sócio-econômicos de cada

comunidade. O Decreto expõe o interesse do Governo do Estado em organizar a infra-

estrutura e o território “notadamente no que diz respeito à urbanização e à

industrialização”.

As unidades territoriais regionais foram associadas, cada uma delas, a um pólo

urbano-regional. Os municípios em estudo compuseram a região denominada Vale do

Paraíba, Sub-Região de São José dos Campos, juntamente com o município de São José

dos Campos, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna e Santa Branca.

O Decreto 52.576 (12/12/1970), Art. 3º, definiu que poderiam ser instituídas

áreas especiais e unidades territoriais homogêneas, destinadas a planos e programas e ao

planejamento de setores específicos, independentes do sistema de unidades territoriais

polarizadas estabelecidas pelo Decreto.  Essa divisão é representada na Figura 3.3.
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1 Região Metropolitana de São Paulo 7 Região Administrativa de Bauru
2 Região Administrativa de Santos 8 Região Administrativa de São José do Rio Preto
3 Região Administrativa de São José dos Campos 9 Região Administrativa de Araçatuba
4 Região Administrativa de Sorocaba 10 Região Administrativa de Presidente Prudente
5 Região Administrativa de Campinas 11 Região Administrativa de Marília
6 Região Administrativa de Riberirão Preto

Figura 3.3 - Divisão Administrativa Regional em 1970 (Decreto no. 52.576,
                             de 12 de dezembro de 1970).
                             Fonte: Adaptado sem escala de: Atlas do Estado de São Paulo,
                                           Secretaria de Economia e Planejamento.

A estrutura regional-administrativa estabelecida em 1970 (Decreto no. 52.576,

de 12 de dezembro de 1970) permaneceu praticamente inalterada da gestão de 1971 a

1975, do Governador Laudo Natel, quando foi ajustada a estrutura regional da

Secretaria de Economia e Planejamento, com a instituição dos Escritórios Regionais de

Planejamento – ERPs – e  da Coordenadoria de Ação Regional – CAR, como

articuladores no relacionamento população-Município-Estado.

Essa estrutura regional-administrativa foi alterada na gestão do Governador

Paulo Egídio Martins, de 1975 a 1979, com o estabelecimento da Política de
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Desenvolvimento Urbano e Regional – PDUR – para o Estado de São Paulo, em 1976,

que gerou a elaboração de planos regionais, como o Macro-Eixo Paulista, em 1977/78.

Através do Decreto 12.2422, de 10 de outubro de 1978 foram criados os

Conselhos de Desenvolvimento Regional – CDR, no âmbito de cada região

administrativa. Dentre as  atribuições dos Conselhos, estavam:

“I.  promover maior aproximação entre autoridades públicas e cidadãos,

descentralizando-se o processo decisório governamental, de modo a

aumentar a participação social e contribuir para melhor adequação das

intervenções públicas às peculiaridades regionais;

II.     promover a integração dos interesses e aspirações dos diferentes setores

de cada comunidade regional;

III.  contribuir para consolidar a regionalização administrativa, mediante

atuação mais integrada das unidades regionais da administração;

IV.    contribuir para aprimorar o processo de planejamento no Estado de São

Paulo;cujas atribuições se aproximariam à integração, no âmbito das

Regiões Administrativas.” (Decreto 12.422, de 10/10/1978).

Em 1978 foi instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR, com o

objetivo de alocar recursos para o desenvolvimento de programas resultantes dos planos

de natureza regional.

Em meados da década de 1970 foram instituídas, em âmbito nacional, as

Regiões Metropolitanas, sendo em São Paulo instituída a Região Metropolitana da

Grande São Paulo, através da Lei Complementar Federal no. 14, de 08 de junho de 1973

e pela Lei Complementar Estadual no. 94, de 29 de maio de 1974. A região

metropolitana foi instituída com sistema de planejamento e administração próprios,



75

através da fundação da Empresa Metropolitana de Planejamento, que em 2001 passou a

denominar-se Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA.

A EMPLASA dedica-se à formulação de diretrizes básicas para o

desenvolvimento, para a compatibilização de integração dos programas setoriais do

Estado e das Metrópoles e à manutenção do planejamento como instrumento para o

desenvolvimento.

Foi criado em 1979 o Instituto Geográfico (IGC), como sucessor da Comissão

Geográfica e Geológica (1886) e do Instituto Geográfico e Geológico (1975), vinculado

à Coordenadoria de Articulação e Planejamento Regional da Secretaria de Economia e

Planejamento. A missão do Instituto é promover o conhecimento do território paulista

através da produção cartográfica de detalhe e precisão, e dos estudos geográficos

relacionados à divisão administrativa e territorial do Estado de São Paulo.

Entre 1982 e 1983, no decorrer do Governo Paulo Maluf/José Maria Marin,

foram introduzidas diversas alterações parciais na estrutura das Regiões

Administrativas. Foram criadas mais 3 Regiões, sendo que uma delas englobou a região

Especial do Vale do Ribeira. Deste modo, o Estado passou a ter 13 Regiões

Administrativas. A criação de mais 3 regiões deu-se devido à necessidade de fortalecer

determinados centros urbanos. Entretanto, essas novas regiões não foram formalizadas.

No Governo Montoro, com o propósito de estimular o processo de

descentralização das ações de governo e de estimular a ação integrada dos órgãos da

administração pública, uma nova proposta resultou em 42 Regiões de Governo,

estabelecidas através do Decreto no. 22.592, de 22 de agosto de 1984 e descritas através

do Decreto 22.970, de 29 de novembro de 1984.

O objetivo do Governo do Estado, ao criar as Regiões de Governo, foi de

planejar e de integrar a ação dos órgãos governamentais, bem como efetivar a

descentralização decisória, ao nível regional.
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Este modelo, segundo Zahn (1987), introduziria, na gestão regional, elementos

de caráter essencialmente político, que poderiam avançar no sentido de permitir a

formulação de políticas a partir do interesse regional, viabilizada pela participação dos

municípios, através dos Colegiados das Administrações Municipais e pela agregação

dos setores da máquina estadual, na região, mediante os colegiados da Administração

Estadual. Porém, como observado por este estudo, a participação dos municípios na

formulação de políticas a partir do interesse local não se efetivou de forma eficaz até os

dias de hoje.

Zahn (1987, op. cit.) apontou que para garantir a efetivação da política de

regionalização preconizada pela criação de regiões de governo, questões essenciais

deveriam ser equacionadas, como: necessidade de reordenação da estrutura

administrativa dos órgãos estaduais setoriais, no sentido de adequar delimitações

geográficas às novas regiões; e necessidade de reorientar a política de investimento

público no Estado, valorizando as Regiões mediante a abertura de graus de autonomia

decisória quanto à destinação de recursos para investimentos, de acordo com as

prioridades identificadas regionalmente.

As Regiões de Governo se estruturaram através de Escritórios Regionais de

Governo (ERG), encarregados de coordenar o processo técnico-político em cada região;

de Colegiados da Administração Estaduais (CAE), congregando representantes dos

órgãos estaduais com atuação na região; e de Colegiados das Administrações

Municipais (CAM), reunindo os executivos municipais para sua participação no

processo de tomada de decisões de interesse regional.

Pelo Decreto 22.592, de 22/08/1984, as atribuições dos órgãos ERG, CAE e

CAM ficaram assim definidas:

“I.       articular a ação do Governo do Estado no âmbito da Região de Governo

respectiva, promovendo a integração dos diversos setores da

Administração Pública Estadual;
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II. promover a compatibilização do planejamento setorial com as metas de

governo a (sic)  nível regional e com as necessidades da Região de

Governo; promover a integração dos serviços prestados pela

Administração Pública Estadual, inclusive no que diz respeito à

utilização de instalações e equipamentos públicos, com o  objetivo de

reduzir custos e melhor atender à população da Região;

III. definir prioridades regionais, buscando viabilizá-las junto às esferas da

Administração Pública”. (Art. 3º, Decreto Estadual 22.592, de

22/08/1984).

Segundo Malta (1993, op. cit.), as regiões de governo, através dos Escritórios

Regionais de Governo (ERGs), passaram a ser vistas como verdadeiros “governos

regionais”, onde alguns diretores revestiram-se de um poder imaginário que desvirtuava

o real propósito da criação das regiões de governo, ou seja, de que estas exercessem o

papel de articuladoras regionais como instrumentos de ação governamental.

O Decreto 26.581, de 05 de janeiro de 1987, em complemento ao Decreto

22.592, de 22 de agosto de 1984, compatibilizou as Regiões Administrativas com as

Regiões de Governo. Este Decreto definiu e aprovou as unidades territoriais polarizadas

que serviriam às finalidades de regionalização da ação governamental e de seu

planejamento, ou seja, a divisão administrativa do território estadual. As Regiões de

Governo passaram a funcionar conjuntamente com a divisão por Regiões

Administrativas, sendo que estas passam a abranger as primeiras.

Através do Decreto 26.581, ficou definida a Região Administrativa de São José

dos Campos, composta pelas Regiões de Governo de São José dos Campos, Taubaté,

Caraguatatuba, Guaratinguetá e Cruzeiro; configuração que permanece até este

momento.

Os Escritórios Regionais de Governo (ERGs) foram transferidos para a

Secretaria de Economia e Planejamento e integrado aos Escritórios Regionais de
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Planejamento (ERPLAN), através do Decreto 26.928, de 20 de março de 1987. Através

dessas ações, a intenção do Estado era de retomar o papel do planejamento como

coordenador e gerenciador do sistema estadual de planejamento.

O Decreto 27.158, de 06 de julho de 1987, em substituição ao disposto nos

artigos 2o ao 17, do Decreto 22.592, de 22 de agosto de 1984, estabelece que cada

Região de Governo contará com os seguintes colegiados: Colegiado das Administrações

Municipais – CAM; Colegiado da Administração Estadual – CAE.

Segundo o Decreto 27.158, os Escritórios Regionais de Planejamento

(ERPLAN), além das atribuições previstas no Decreto 13.413, de 13 de março de 1979,

passam a desempenhar as suas atividades no âmbito de cada uma das Regiões de

Governo em coordenação e visando ao pleno desempenho dos Colegiados.

O Decreto 27.159, de 6 de julho de 1987, define que os ERPLANs, têm por

objetivo a integração das atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Ação

Regional, à qual os ERPLANs se subordinam, e dos Colegiados CAE e CAM.

Ao contrário dos antigos ERGs, os ERPLANs têm função essencialmente

técnica, procurando objetivar a articulação regional, através de uma estrutura de

planejamento estadual que acompanhasse a ação do governo (Malta, 1993, op. cit.).

Dentre as atribuições da Coordenadoria de Ação Regional estavam as de

incentivo e implementação, através dos ERPLANs, da formação de consórcios

intermunicipais que visassem contribuir para o desenvolvimento das regiões do Estado.

Os Escritórios Regionais de Planejamento – ERPLANs, participavam do sistema

proposto como órgãos básicos de planejamento. O Decreto 27.159, de 06 de julho de

1987, estabeleceu como competência dos ERPLANs, dentre outras:
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“I. Acompanhar e dar apoio técnico ao desenvolvimento de programas,

projetos e atividades das demais unidades subordinadas à Secretaria de

Economia e Planejamento, no âmbito da respectiva região;

(...)

VI. estabelecer contato permanente com os diversos órgãos federais,

estaduais e municipais atuantes na Região de Governo e também com

entidades representativas da comunidade, de acordo com as diretrizes

da Coordenadoria de Ação Regional – CAR;

VII. promover, em conjunto com o Colegiado de Administração Estadual –

CAE, a integração dos programas governamentais setoriais implantados

ou com reflexos na respectiva Região de Governo;

VIII. identificar, em conjunto com os Colegiados da Administração Estadual –

CAE, e das Administrações Municipais – CAM da respectiva Região de

Governo, as prioridades regionais no processo de elaboração

orçamentária; (...)

IX. acompanhar a implantação de planos, programas e projetos

governamentais, na Região de Governo, bem como executar sua

avaliação, de acordo com as diretrizes de ação da CAR –

Coordenadoria de Ação Regional; (...)

XIII. estimular, em conjunto com os Colegiados das Administrações

Municipais – CAM, iniciativas intermunicipais para a solução de

problemas regionais, especialmente através de consórcios;(...) (Art.112,

Decreto Estadual 27.159, de 06/07/1987).
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ficou definida uma nova

conceituação da organização regional nos Estados, ao delegar-lhes o poder de instituir

unidades regionais.

“Art. 25, § 3º - Os Estados poderão, mediante Lei Complementar, instituir

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o

planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.”

Assim, na Constituição Estadual de 1989, há um Capítulo próprio contemplando

o assunto – “Capítulo II – Da Organização do Estado”, o que confere condição essencial

de organização dos Poderes Políticos Federativos. Essas mudanças geraram um

processo de abordagem da questão regional, com reflexos de natureza política, técnica e

administrativa (Vitale, op. cit.). Segundo esta Constituição:

“A organização regional do Estado tem o objetivo de promover:

I. planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e

melhoria da qualidade de vida;

II. A cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a

descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da

administração direta e indireta com atuação na região, visando ao

máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;

III. A utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a

proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos

empreendimentos públicos e privados na região;

IV. A integração do planejamento e da execução das funções públicas de

interesse comum aos entes públicos atuantes na região;
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V. A redução das desigualdades sociais e regionais;

Parágrafo único – O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e

sistemas de caráter regional.”(Art. 152).

Segundo Puchala (1998, op. cit.), a integração dos Poderes Políticos foi

estabelecida como pressuposto do planejamento regional e da gestão pública, para os

objetivos de desenvolvimento econômico e social, para o controle de uso do solo e para

a execução das funções públicas de interesse comum.

A Constituição Estadual, de modo a escalonar o grau de intervenção

governamental em função das prioridades regionais, procedeu à classificação das

categorias de “Entidades Regionais”, quais sejam: as “Regiões Metropolitanas,

Aglomerações Urbanas e Microrregiões”.

Pelo Decreto 33.131, de 15/03/1991, a Subsecretaria para Assuntos do Interior

passou a denominar-se Subsecretaria de Integração Regional.

O Decreto 33.265, de 15/05/1991, dispôs que, dentre outras atividades, caberia a

Subsecretaria promover a articulação, em nível regional, dos diversos órgãos

regionalizados das Secretarias, entidades descentralizadas do Estado e outras não-

governamentais; visando a conjugação dos esforços para melhor atender a população na

esfera regional.

Através do Decreto 33.131, o Governo Fleury interferiu no processo de

articulação regional, uma vez que a estrutura que anteriormente vinculava a ação

regional à Secretaria de Planejamento passou a promover a integração entre os esforços

da iniciativa privada e do poder público, através de 51 escritórios Regionais de

Integração – ERI, com base nos antigos ERGs.

Segundo do Decreto 33.131, coube à Subsecretaria de Integração Regional:
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“(...)

II. promover a discussão e divulgação de diretrizes, programas, projetos e

outras realizações em nível regional, observando as estratégias e

políticas governamentais;

III. promover a articulação, em nível regional, dos diversos órgãos

regionalizados das Secretarias, entidades descentralizadas do Estado e

outras não governamentais, visando a conjugação de esforços para

melhor atender a população, na esfera regional; (...)

IX . incentivar e orientar, no que couber, por meio dos Escritórios Regionais

de Integração, a formação de consórcios intermunicipais que contribuam

para o desenvolvimento das Regiões de Governo;

X. examinar, avaliar e propor alternativas    referentes    à  divisão político-

administrativa regional do Estado e sua configuração setorial,

subsidiando revisões e complementações institucionais que se façam

necessárias.” (Decreto Estadual 33.265, de 15/05/1991).

Em 24 de julho de 1992, através do Decreto 35.378, a Subsecretaria de

Integração Regional passou a denominar-se Subsecretaria de Apoio aos Municípios,

com atribuições mais restritas com relação ao desenvolvimento regional. Em 1º de

janeiro de 1995, através do Decreto 39.892, a Subsecretaria foi transferida para a Casa

Civil e passa a denominar-se Coordenação de Apoio ao Município.

Com a Lei Complementar no. 760, de 1º de agosto de 1994, estabelecem-se as

diretrizes para a organização regional do Estado de São Paulo. Conforme o Artigo 21

desta Lei:

“O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, mediante leis

complementares, em unidades regionais, configurando regiões metropolitanas,
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aglomerações urbanas ou microrregiões, conforme as respectivas

peculiaridades”.  (Lei Complementar no. 760, de 1º de agosto de 1994).

A Lei 760/94 inovou o Parágrafo Único do Art. 152 da Constituição do Estado,

que trata dos objetivos da organização regional do Estado. O Art. 1º da Lei 760/94,

Parágrafo Único estabelece que:

“O Estado, mediante Lei, criará um sistema de planejamento regional e urbano,

sob coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, com as finalidades de

incentivar a organização regional e coordenar e compatibilizar com os sistemas

de caráter regional“.

A Lei 760/94 define Região Metropolitana, Aglomerações Urbanas e

Microrregiões:

“Considerar-se-á região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes,

com destacada expressão nacional, a exigir planejamento integrado e ação

conjunta da união permanente de esforços para a execução das funções públicas

de interesse comum, dos entes públicos nela atuantes, que apresente,

cumulativamente, as seguintes características:

I. elevada densidade demográfica;

II. significativa conurbação;

III. funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e

IV. especialização  e integração sócio-econômica”(Art. 3º.)

“Considerar-se-á aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes,

a exigir planejamento integrado e recomendar a ação coordenada dos entes

públicos nela atuantes, orientada para o exercício das funções públicas de

interesse comum, que apresente, cumulativamente, as seguintes características:
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I. relações de integração funcional de natureza econômica e social; e

II. urbanização contínua entre os municípios ou manifesta tendência nesse

sentido.”(Art. 4º.)

“Considerar-se-á microrregião o agrupamento de municípios limítrofes, a

exigir planejamento integrado para seu desenvolvimento e integração regional,

que apresente, cumulativamente, características de integração funcional de

natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa.” (Art. 5º.)

Para efeito de planejamento das unidades regionais, foram definidos os campos

funcionais de “interesses comuns”. Pelo disposto, são compartilhadas entre Estado e

Municípios as competências de planejamento. São exclusivas do Estado as

competências quanto à operação, concessão ou permissão dos transportes coletivos.

“Poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais os

seguintes campos funcionais:

I. planejamento e uso do solo;

II. transporte e sistema viário regionais;

III. habitação;

IV. saneamento básico;

V. meio ambiente;

VI. desenvolvimento econômico; e

VII. atendimento social.

§ 1º - O Planejamento dos serviços referidos no inciso II será de competência do

Estado e dos Municípios integrantes das respectivas entidades regionais.
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§  2º - A operação do transporte coletivo regional será feita pelo Estado,

diretamente ou mediante concessão ou permissão.” (Art. 7º)

A Lei Complementar regulamentou, ainda, em relação ao disposto na

Constituição do Estado, a participação dos Municípios em relação ao Estado, no

planejamento das unidades regionais, através da integração nos Conselhos de

Desenvolvimento de cada unidade regional. O Art. 9º estabelece que em cada unidade

regional funcionará um Conselho de Desenvolvimento, de caráter normativo e

deliberativo, composto por um representante de cada município que a integra e por

representantes do Estado nos campos funcionais de interesse comum.

A participação popular ficou adstrita ao definido pelo Conselho de

Desenvolvimento, não sendo incorporada no sistema de decisão e gestão pública.

“A participação popular no Conselho de Desenvolvimento atenderá aos

seguintes princípios:

I. divulgação dos planos, programas, projetos e propostas com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

II. acesso aos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e

ambiental;

III. possibilidade de representação por discordância e de comparecimento à

reunião do Conselho para sustentação; e

IV. possibilidade de solicitação de audiência pública para esclarecimentos.

Parágrafo único – O Conselho de Desenvolvimento estabelecerá em seu

regimento interno os procedimentos adequados à participação popular.” (Art.

14).
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A Lei Complementar dispõe sobre a regionalização do Orçamento do Estado e

sobre a destinação de recursos estaduais e municipais nos planos plurianuais

regionalizados:

“Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as

diretrizes, objetivos e metas da Administração Estadual.”(Art. 20)

Quanto aos aspectos de integração, a Lei 760/94 estabelece orientações para

estruturas regionais, nos respectivos conselhos de caráter normativo e deliberativo,

também previstos constitucionalmente. A integração entre Estado e Município, em cada

região, pode se dar nos Conselhos, à medida que destes participam os respectivos

municípios. Contudo, a prática demonstra que até o momento a maioria dos municípios

não tem representação nos Conselhos. Alguns deles nem sequer conhecem tal

possibilidade.

As decorrências do processo de gestão mais integradora entre os interesses do

Estado, dos Municípios e da sociedade, no âmbito de cada região, são previstas no texto

constitucional à medida que se estabelece a compatibilização de planos municipais e

estaduais às diretrizes fixadas pelos conselhos.

Segundo Zahn (1987, op. cit.), os conselhos podem caracterizar-se como

instâncias mediadoras e de relacionamento entre os poderes local e estadual, como

elemento modernizador das relações do Estado, “na busca de modos de integração

efetiva com os Municípios e com a sociedade”. Na prática, a dificuldade de efetivar a

interação entre os poderes local e estadual, através dos conselhos, ocorre até os dias

atuais.

Quanto à estrutura organizacional para fins de planejamento no Estado de São

Paulo, atualmente é de competência da Secretaria de Economia e Planejamento do

Estado prestar assessoria ao governador organizando e administrando o sistema de

planejamento e formulando a política de desenvolvimento sócio-econômico do Estado.
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A Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo é responsável

pela coordenação e elaboração de Leis e Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano

Plurianual de Investimentos, e pela elaboração e acompanhamento do Orçamento do

Estado, bem como pela Secretaria Executiva do Programa Estadual de Desestatização –

PED. Vinculam-se diretamente a esta secretaria a Fundação Sistema Estadual de

Análise de Dados – SEADE – e o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração

Municipal – CEPAM.

Também subordinado a essa Secretaria está a Coordenação de Articulação e

Planejamento Regional, criada pelo Decreto 40.146, de 16 de junho de 1995; e o

Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC, que tem como missão promover o

conhecimento do território paulista através da produção cartográfica de detalhe e

precisão, e dos estudos geográficos relacionados à divisão administrativa e territorial do

Estado de São Paulo.

A estrutura do Governo Estadual, orientada pela temática da integração das

instâncias estadual, regional e municipal, instituídas pela Constituição Estadual de 1989,

evidencia a busca de instrumentos adequados à efetivação desta integração, em que a

instância regional tem um importante papel. O desafio atual é encontrar os meios para

concretizar a integração, dentro da estrutura organizacional cada vez mais enxuta do

planejamento no Estado de São Paulo.

Atualmente no Estado de São Paulo há 12 Regiões Administrativas e 3 Regiões

Metropolitanas (da Grande São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista). A Região

Metropolitana de São Paulo foi criada através da Lei Complementar Federal no. 14, de

de 08 de junho de 1973; Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada através da

Lei Complementar 815 de 30/06/1996; e a Região Metropolitana de Campinas foi

criada através da Lei Complementar 870 de 19/06/2000. Segundo o Decreto 22.592, de

22/08/1984, a criação de regiões metropolitanas tem o objetivo de:
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“estimular o processo de descentralização das atividades da Administração

Geral do Estado e de promover a (sic) nível regional a ação integradora dos

setores e órgãos da Administração Pública”.

A Figura 3.4 a seguir mostra a atual divisão do Estado de São Paulo em regiões

administrativas e metropolitanas.

Figura 3.4 – Regiões Administrativas e Metropolitanas (RM) no Estado de São Paulo
                       (Decreto 22.970, de 29 de novembro de 1984, Lei Complementar Federal
                       no. 14 e Leis Complementares Estaduais 815 e 870).
                       Fonte: Adaptado de: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de
                                     São Paulo.

Segundo Puchala (1998, op. cit.), “tanto as disposições constitucionais como as

estaduais, referentes à organização regional do Estado de São Paulo, se deparam com o

esvaziamento institucional e a falta de políticas e regulamentação regionais”.
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Exemplo do esvaziamento institucional na atualidade é a desativação dos

núcleos de articulação e planejamento que, segundo o Decreto 33.265, de 15 de maio de

1991, teve dentre suas atribuições a responsabilidade de atender às lideranças

municipais e regionais; promover a discussão e divulgação de diretrizes, programas,

projetos e outras realizações em nível regional, observando as estratégias e políticas

governamentais; supervisionar os ERPLANS na coleta de dados, informações e

sugestões que possibilitem a definição de estratégias para integração dos serviços

prestados pela Administração Estadual.

No atual sistema de planejamento do Estado ainda estão sendo procurados meios

para a efetivação das disposições do Art. 154 da Constituição Estadual, como a

capacidade das administrações municipais de influir nos programas de investimentos,

através da discussão prévia dos planos plurianuais de investimento do Estado, e a que

assegura a participação da população no processo de planejamento e tomada de

decisões, bem como da fiscalização da realização de serviços ou funções públicas de

interesse comum em nível regional.

Durante o ano de 2003 a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado

estará realizando audiências públicas nas regiões administrativas para a elaboração do

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2004 e do Plano Plurianual-PPA 2004-

2007, com o objetivo de reorganizar seu processo de planejamento governamental e

subsidiar a elaboração orçamentária estadual.

Segundo a Secretaria de Economia e Planejamento, nas Audiências Públicas são

debatidas com a comunidade e seus representantes, as ações da administração estadual

consideradas estratégicas e essenciais para as regiões.

Na região administrativa onde os municípios em estudo se situam a audiência

denominou-se Fórum Regional, realizado em 14 de março de 2003, no município de

São José dos Campos.
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O evento que contou com a presença do governador e dos secretários do Estado

e que deveria ser um espaço aberto para o exercício do planejamento para a região,

configurou-se um evento político, com inauguração de obras pelo governador e com

discussões partidárias entre os prefeitos participantes. Foram realizados pleitos

diretamente aos secretários de Estado dirigidos através do Consórcio de

Desenvolvimento do Vale do Paraíba, prefeitos, vereadores e representantes de outros

setores. Os pleitos serão analisados pela equipe de governo. A participação da

população no Fórum Regional limitou-se à espectadora do mega evento.

Segundo a Secretaria de Economia e Planejamento-SEP, a fim de ampliar o

acesso ao processo de participação no Plano Plurianual do Estado, foi aberto um espaço

eletrônico onde a população tem uma oportunidade a mais de manifestar sua opinião

quanto à identificação das ações que são requeridas ao poder público estadual, em nível

regional. Essa participação, contudo, fica limitada a uma pequena parcela da população

que tem acesso ao espaço eletrônico.

Quanto à forma de gestão adotada atualmente no Estado de São Paulo, pode-se

observar que a gestão regional e as políticas urbanas têm tido ênfase setorial. Exemplo

disso é a gestão ambiental de bacias hidrográficas, os escritórios de agricultura, os

programas na área de saúde, entre outros. Observa-se também que as políticas

ambientais passaram a ter uma forte identificação com objetivos setoriais de infra-

estrutura e de serviços urbanos.

Na área em estudo - os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do

Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato - são muitos os órgãos setoriais

atuantes, dentre os quais está o de Bacias Hidrográficas, vinculado à Secretaria de Meio

Ambiente do Estado; Casa da Agricultura, existente em três municípios em estudo,

subordinada ao Escritório de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado.
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As atuações setoriais como essas citadas representam recortes da realidade

urbano-regional, e têm substituído as bases da sua organização e de políticas

integradoras, na medida em que não estimulam a articulação intersetorial.

A Lei Complementar 760/94, que regulamenta as disposições da Constituição

Estadual de 1989, no tocante à Organização Regional, trata da criação dos “sistemas de

Planejamento Regional e Urbano do Estado” (Parágrafo Único, Art. 152). No entanto,

falta vinculação entre o “Sistema de Planejamento Regional e Urbano” e as unidades

regionais constituídas, da mesma forma que faltam vinculações entre as diretrizes do

planejamento das unidades regionais em relação à política urbana e estadual.

Conforme o Art. 8º ºda Lei Complementar 760/94, “no desempenho das funções

públicas comuns, as entidades e órgãos com atuação regional observarão as diretrizes

de planejamento na respectiva unidade regional”. Este Artigo, para o bem da

administração regional, deveria explicitar que tais “diretrizes de planejamento na

respectiva unidade regional” devem estar vinculadas ao “Sistema de Planejamento

Regional”, sob pena de serem criados planos e ações pontuais e setoriais desarticuladas

entre si.

A organização territorial regional do Estado de São Paulo e seu contexto

político-administrativo não se têm apresentado eficazes para o desenvolvimento de

algumas áreas do Estado, mostrando a limitação do poder público em planejar e gerir

ações que atendam as reais necessidades de alguns municípios paulistas, visto que ainda

adota um modelo centralizado de administração, embora o Fórum Regional inaugurado

em 2003 represente uma tentativa de aproximar a administração central às regiões. Por

outro lado, não tem havido organização local e microrregional que atuem de modo a

contribuir e apresentar outras possibilidades de organização que interfiram neste modelo

adotado pelo governo estadual.

A prática do planejamento governamental em nível estadual, bem como em

outros níveis, reforça o fato de que são necessárias condições institucionais, financeiras

e técnicas, sem as quais ele não se efetiva. Para que haja tais condições, o governo deve
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reconhecer o planejamento como facilitador do desenvolvimento e criar meios para a

sua organização e atuação não em ações isoladas, mas como processo contínuo.

Segundo o governo do Estado, a função básica da Secretaria de Economia e

Planejamento é organizar e administrar o sistema de planejamento setorial-regional

do Estado, promovendo a articulação dos diversos órgãos do Governo

na formulação de políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Desta

forma, é de responsabilidade desta Secretaria o planejamento integrado no Estado,

embora todas as secretarias de estado, no âmbito de suas atribuições, realizam

atividades de planejamento setorial.

A Figura 3.5 apresenta a estrutura básica da Secretaria de Economia e

Planejamento do Estado de São Paulo, conforme Decreto 40.146, de 16 de junho de

1995. Através deste decreto os ERPLANs passaram a denominarem-se Escritórios

Regionais de Articulação e Planejamento, subordinados aos Núcleos de Articulação e

Planejamento.

Atualmente, apesar de os Núcleos de Articulação e Planejamento estarem

previstos no Decreto 40.146, estes não estão ativos. Desta forma, os ERPLANs dirigem-

se diretamente à Coordenadoria de Articulação e Planejamento – CAR.
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Figura 3.5 - Estrutura Básica do Planejamento no Estado de São Paulo (Decreto 40.146, de 16 de junho de 1995).
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3.3 - OS MUNICÍPIOS EM ESTUDO NA ESTRUTURA REGIONAL DO
         ESTADO DE SÃO PAULO

Os municípios em estudo fazem parte da Região Administrativa de São José dos

Campos, que é sub-divida nas Regiões de Governo de Taubaté, Guaratinguetá,

Cruzeiro, Caraguatatuba e São José dos Campos.

O município de Monteiro Lobato está na Região de Governo de São José dos

Campos; Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí estão na

Região de Governo de Taubaté. Os municípios estão no extremo norte da Região

Administrativa de São José dos Campos, na Serra da Mantiqueira, como mostrado na

Figura 3.6.

Fig. 3.6 - Localização dos Municípios em estudo e distribuição das Regiões de Governo
                da Região Administrativa de  São José dos Campos.
                   Fonte: Adaptado de: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.
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Observa-se que o município de Monteiro Lobato está distribuído na Região de

Governo de São José dos Campos, embora apresente aspectos físico-geográficos,

climáticos e potencial econômico semelhantes, em maior ou menor graus, aos dos

municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão,

distribuídos na Região de Governo de Taubaté. Isso se deve ao critério adotado pelo

governo do Estado que distribuiu os municípios segundo a divisão das bacias

hidrográficas, assim como fôra considerado pelo Comitê Executivo de Estudos

Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEEIVAP, em 1979.

Durante o seu desenvolvimento, este estudo observou, no entanto, que os

aspectos físico-geográficos, climáticos e o potencial econômico do município de

Monteiro Lobato, faz com que este se integre à microrregião da Serra da Mantiqueira,

juntamente com os demais municípios em estudo, através de uma rede de similaridades

e complementaridades, sobretudo quanto ao potencial de desenvolvimento turístico,

como é demonstrado no Capítulo 5 deste estudo.

Na organização regional do Estado, a Região de Governo de São José dos

Campos e Taubaté são constituintes da mesma região administrativa, coordenada pelo

Escritório Regional de Articulação e Planejamento situado em São José dos Campos.

Este estudo observou-se a ausência de consórcios ou outros mecanismos

sistematizados entre os municípios em estudo que busquem atender os campos

mencionados no Art. 7º da Lei Complementar 760/94, dentre os quais estão questões

relacionadas ao transporte e sistema viário regionais, habitação, saneamento básico,

meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social.

A lei mencionada define que tais campos funcionais são “de interesse comum”

entre estados e municípios, sendo permitida a estes a participação tanto nos colegiados

como através da organização em conselhos de desenvolvimento, organizações

associativas ou outras organizações regionais. Apesar disso, não há, até este momento,

nenhuma organização como consórcios, dentre outras, de iniciativa microrregional, que

integre os municípios em estudo.
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3.4 - ESTUDOS E PLANOS REGIONAIS PARA A REGIÃO

         ADMINISTRATIVA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO ESTADO

         DE SÃO PAULO

No Estado de São Paulo, a implantação de um planejamento regionalizado

incluiu a produção de planos e propostas. Dentre os planos e estudos realizados para a

Região Administrativa de São José dos Campos, alguns são destacados a seguir.

No ano de 1967, o Centro de Pesquisa e Estudos Urbanísticos (CPEU) da

Universidade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)

elaborou o relatório “Regionalização do Estado de São Paulo – Sistema Rodoviário”.

Este relatório consiste em um estudo do sistema de rodovias do estado de São Paulo sob

a ótica da regionalização territorial do Estado e traz como conclusões e diretrizes a

necessidade do fortalecimento e conservação do sistema existente, e aconselha cautela

extrema nos traçados e na pavimentação de estradas.

A partir da criação do "Consórcio para o Desenvolvimento e Integração do Vale

do Paraíba - CODIVAP", associação de municípios do Vale do Paraíba, iniciaram-se

estudos de dados existentes e sistematização de conhecimentos sobre a caracterização

da região em todos os aspectos que afetam o seu planejamento. O CODIVAP, do qual

os municípios em estudo são consorciados, é responsável pelo  relatório ¨Caracterização

do Conhecimento Vale do Paraíba¨ (1971), onde o CODIVAP reuniu os dados

existentes e sistematizou os conhecimentos sobre a caracterização da região. Este

relatório, para fins de caracterização, sub-regionaliza o Vale do Paraíba em 5 sub-

regiões.

O trabalho intitulado ¨Caracterização do Conhecimento Vale do Paraíba¨

organizou e sistematizou as informações sobre os municípios em cinco setores:

ecológico, urbanístico, sócio-econômico, sócio-cultural e institucional, sendo que neste

último setor o CODIVAP sintetizou uma investigação na organização administrativa e

financeira dos municípios e fez uma análise do próprio CODIVAP como órgão de

planejamento.
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O relatório do CODIVAP fez análise comparativa dos dados de urbanização,

como também tendências históricas das diferentes fases de desenvolvimento econômico

e social da região.

A 3ª Sub-Região, onde foram classificados os municípios de Monteiro Lobato,

Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, dentre outros, apresentava, segundo o

relatório: processo de despovoamento da área, movimentos pequenos de urbanização, e

baixos valores de produção industrial, o que a caracterizava como uma área

economicamente estagnada.

O relatório do CODIVAP destaca o precário acesso rodoviário e a pouca

preocupação do governo do Estado de São Paulo em ativar as vias, econômica e

administrativamente. Segundo o relatório, o principal patrimônio e potencial sub-

regional – a paisagem – necessitava, prioritariamente, de modelos para a abertura de

vias, loteamento etc., impondo a intervenção estadual ou regional nos problemas

comuns: asfaltamento dos acessos, plano de turismo itinerante e campismo, e

capacitação de suas administrações.

O município de Campos do Jordão foi classificado na 2ª Sub-Região,

denominada Serra da Mantiqueira, constituída pela borda do Planalto da Mantiqueira.

Segundo os critérios de análise geomorfológicos, de clima etc, o relatório aponta a sub-

região como de forte individualidade morfológica e climática, que a definiu como

instância climática, com profunda alteração pelo desflorestamento, originando

problemas de conservação de encostas, com problemas de erosão acelerada.

Com relação à dinâmica urbana, o relatório do CODIVAP evidenciou, de forma

geral, o crescimento urbano incoerente e oneroso para a implantação de serviços e redes

na sub-região, tendo destacado que o município de Campos do Jordão apresentava

grandes comprometimentos do potencial turístico pela ausência de um planejamento

atuante.
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O relatório apresentou, como somatórias às prioridades de planejamento, dentre

outras, recomendações da montagem, no CODIVAP, de um escritório técnico de

assessoria aos municípios consorciados. No caso dos municípios que são objetos do

presente estudo, o relatório destacou a necessidade de obtenção, junto ao Estado, de

financiamento ou execução de importantes obras urbanas, dentre as quais estão obras de

pavimentação dos acessos viários, proteção ecológica, elaboração de plano turístico etc.

Em 1978, foi elaborado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de

Economia e Planejamento, o Plano Macro-Eixo Paulista, que foi uma das formas de

execução da Política de Desenvolvimento Urbano  e Regional do Estado de São Paulo.

Esta política estadual procurou seguir as diretrizes propostas pelo II Plano Nacional de

Desenvolvimento (II PND-1975/79), que buscavam incentivar as indústrias de base e de

bens de capital como indústrias motrizes do desenvolvimento econômico e social.

O Plano Macro-Eixo Paulista vinculava-se ao Programa Macro-Eixo Rio-São

Paulo, que era conduzido pela Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São

Paulo.

Este Plano teve 3 grandes enfoques: a descentralização industrial da Grande São

Paulo; a urbanização acelerada e descontrolada da Região e a poluição e degradação

ambiental. Entre as suas diretrizes estavam: medidas e propostas vinculadas à infra-

estrutura viária (em especial rodoviária), social e econômica, implantadas em núcleos

prioritários na estruturação da ocupação urbana ordenada; dar fomento ao turismo e às

atividades agropecuárias regionais; implementar objetivos sociais nas áreas de

educação, saúde, habitação e saneamento. O Plano agrupou os 36 municípios em 5 Sub-

Regiões.

Segundo o Plano Macro-Eixo, os municípios em estudo compunham a sub-

região 1 – Mantiqueira, juntamente com os municípios de Piquete e Igaratá. O Plano

ressaltou a necessidade de dinamizar as atividades agropecuárias e de apoio ao turismo

nesta sub-região. Dentre as diretrizes estavam a implantação de Estação de Embarque e
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a construção de Auditório em Campos do Jordão; implantação de hotel turístico em

Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

No ano de 1979, o CEEIVAP, órgão coordenado pelo Governo Federal, criou as

"Diretrizes de Ordenamento do Uso do Solo: Macrozoneamento da Bacia Hidrográfica

do Rio Paraíba do Sul", com o objetivo de orientação do disciplinamento do uso do

solo, indicando usos preferenciais. No trecho paulista, este trabalho foi coordenado pela

Secretaria de Obras e Meio Ambiente, através da Companhia de Tecnologia e

Saneamento Ambiental - CETESB.

A partir deste relatório, em 13 de setembro de 1982, através do Decreto 87.561,

o governo do Estado de São Paulo dispôs sobre as medidas de recuperação e proteção

ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Dentre as determinações do Decreto 87.561, destacam-se: a) a recuperação e

proteção ambiental da área correspondente à Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

b) a proibição de instalação ou ampliação de indústrias poluentes; c) as áreas de terras

baixas, de formação aluvial ou hidromórfica, nas margens de rios e córregos e em

depressões topográficas contínuas, serão, preferencialmente, destinadas para a

agropecuária, a silvicultura e a unidades de conservação ecológica; e) a declaração de

Áreas de Proteção Ambiental as áreas de proteção de mananciais definidas nos mapas

do relatório CEEIVAP, bem como as encostas, cumeadas e vales da vertente

valeparaibana da Serra da Mantiqueira e da região serrana de Petrópolis.

Em 1992 foi desenvolvido o “Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e

Litoral Norte do Estado de São Paulo – MAVALE”, que foi elaborado a partir de

convênio entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o CODIVAP. Esse plano

apresentou como objetivos principais: a) dar suporte ao CODIVAP na atualização de

diretrizes de ordenamento do uso do solo que contribuam para o desenvolvimento

harmônico e sustentado da Região; b) colocar à disposição da comunidade técnico-

científica do País uma metodologia de planejamento regional baseada no uso de dados

de sensoriamento remoto orbital.
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“O Projeto MAVALE foi concebido com a finalidade de aumentar o

conhecimento disponível acerca da Região, identificando e localizando

problemas presentes e sua origem, analisando tendências e levantando

informações que permitissem delinear algumas alternativas de ação para a série

de estudos temáticos e sua integração para a compreensão holística dos fatos

regionais”.(Kurkdjian et al, 1992, op cit.)

O relatório apontou como principais problemas da região estudada: a expansão

urbana em áreas impróprias ou com restrições de uso; a ocupação urbana nas planícies

aluviais dos afluentes do Rio Paraíba bem como nas planícies costeiras. Com relação à

questão ambiental, o relatório apontou que deve haver uma maior preocupação com a

ocupação litorânea, deve ser incentivada a ocupação no eixo Rio-São paulo, dos vazios

urbanos e que o uso do solo sem planejamento gera agressões ao meio físico.

O MAVALE apresentou os aspectos geológicos, morfológicos, ocupação e uso

da terra; cobertura vegetal, expansão urbana e rede de cidades, unidades de conservação

ambiental, caracterização demográfica e sócio-econômica, crescimento populacional, e

características sociais, econômicas, de saúde e habitação, de rendimento, educação e

saneamento, dos municípios do Vale do Paraíba.

A participação dos prefeitos na elaboração do MAVALE foi apenas política, ou

seja, estiveram presentes somente quando convocados para que os pesquisadores

apresentassem o andamento e os resultados do projeto.

A contribuição do MAVALE foi a de constituir um quadro referencial sobre as

características dos municípios do Vale do Paraíba. A partir desse referencial, é possível

analisar as alterações que ocorreram nos municípios nos temas contemplados no

MAVALE.

Após mais de dez anos da publicação do MAVALE, há uma grande lacuna na

produção científica sobre o Vale do Paraíba que considere a intersetorialidade das

questões que lhes são pertinentes. Atualmente é possível obter dados sobre diversos
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setores, através da Fundação SEADE e IBGE, por exemplo. Contudo, faltam

instrumentos de análise interdisciplinar e intersetorial para a Região, como relatórios e

planos que contemplem questões demográficas, de saúde, educação, transportes etc. de

forma integrada.

Além dos trabalhos mencionados por este estudo, outros estudos setoriais têm

sido constantemente elaborados pelas secretarias de Estado, limitando-se cada qual à

área de atuação da secretaria. Estes são em geral de caráter estratégico, ou seja, são

concebidos a partir de objetivos pragmáticos e imediatistas, não contemplando a

totalidade dos problemas a que se referem ou não apresentando preocupação inter-

setorial.

Os planos elaborados para a região, assim como outros planos elaborados para

outras regiões do Estado, nem sempre encontram efetivação. A complexidade política

do Estado, onde ações sujeitam-se a ideologias partidárias, disponibilidade de recursos,

entre outras, faz com que alguns planos sirvam como investigação ou diagnósticos, mas

não encontrem respaldo político para serem colocados em prática; o que não atenua a

importância de que tais estudos continuem sendo realizados.

Segundo Malta (1993) “a ausência de mecanismos e de ações coordenadas entre

os municípios e os Estados levam à dispersão de esforços de governo, ausência de

priorização na alocação de recursos e, talvez o mais grave, o impedimento ao

desenvolvimento da consciência regional (...)”.

O fato de os municípios não utilizarem planos como o MAVALE, ou pior,

desconhecerem a existência do plano, como pôde ser observado em alguns municípios

em estudo, reforça a necessidade de que a instância regional atue como impulsionadora

do processo de planejamento como processo técnico, administrativo e político, e de

capacitação dos agentes envolvidos neste processo. Deste modo, a execução e o

desenvolvimento de planos estarão intrínsecos ao processo contínuo de planejamento na

instância regional, não como simples resultados, mas como meios facilitadores para a

compreensão da dinâmica regional.
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3.5 - DISCUSSÕES

A administração de regiões estaduais na organização do Estado Brasileiro é

dificultada uma vez que a esfera regional é prevista na Constituição Federal como

instância administrativa e não instância de governo.

A Constituição Federal de 1988 assegura a autonomia dos Estados Federados de

organizarem-se e regerem-se pelas constituições e leis que adotarem, desde que

observados os princípios constitucionais federais. Assim sendo, o Estado de São Paulo,

através da Constituição Estadual de 1989, prevê a criação de regiões metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões. A criação dessas instâncias objetiva facilitar a

administração das áreas territoriais delimitadas pelo Governo do Estado, mas mantém a

verticalização do poder de governo do Estado.

Os Escritórios Regionais de Articulação e Planejamento foram instituídos para

atuarem como órgãos básicos de planejamento e têm função de intermediação

administrativa e burocrática e não de poder de governo que represente a região.

Na prática, o Governo do Estado, através de suas secretarias, está ligado

diretamente aos governos municipais. Como conseqüência da falta de organização nas

regiões muitas prefeituras desconhecem o sistema de planejamento regional do Estado,

assim como a função e a atuação dos Escritório Regionais de Articulação e

Planejamento. Neste contexto, as questões regionais tem sido tratadas, principalmente,

considerando as divisões das bacias hidrográficas.

A dificuldade de reconhecer a importância da organização regional leva os

governos municipais a não se articularem, quer regional ou microrregionalmente, o que

mantém o “status quo” da falta de planejamento e de iniciativas a partir da realidade

local.

A falta de integração dos municípios em nível regional tende a provocar a

dispersão de esforços ou os desperdícios de potencialidades da região. Por outro lado, a
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ação regional do Estado, sem a participação das regiões, não são eficazes por não

contemplarem de modo concreto as necessidades locais.

Para que, dentro das limitações impostas pela organização do poder político-

administrativo do Estado, o processo de planejamento seja o mais eficiente quanto

possível, este deve ser composto de relações ascendentes e descendentes entre

municípios, através de seu representante regional, e o representante do Estado.

Diante do quadro atual do planejamento no Estado de São Paulo, a microrregião,

através da gestão integrada entre municípios, pode constituir uma forma de

representação da realidade local através da qual os municípios busquem a integração no

sistema de planejamento estadual, por meio dos Escritórios Regionais de Articulação e

Planejamento. Desta forma, como apontado por Zahn (1989), a ação local será uma

contribuição efetiva ao desenvolvimento regional.

De outra parte, é necessário que o Estado de São Paulo reorganize o sistema de

planejamento regional e dê legitimidade aos Escritórios Regionais de Articulação e

Planejamento como órgãos de planejamento regional junto aos governos municipais.

Dentre as medidas de reestruturação que precisam ser tomadas pelo Governo Estadual,

está a recomposição do quadro de servidores para atuar nos Escritórios, uma vez que

para o planejamento são requeridos técnicos, planejadores e gestores capacitados.

Desta forma, o processo de planejamento no Estado de São Paulo poderá

funcionar como processo de desenvolvimento econômico-social e de sustentabilidade

ambiental, a partir da realidade concreta de cada região ou microrregião.

Os municípios que compõem o Estado de São Paulo são heterogêneos, havendo

pólos de tecnologia, agrícolas, industriais e turísticos. Os municípios em estudo

constituem uma microrregião com características físico-geográficas e climáticas que

facilitam o desenvolvimento do turismo, embora cada qual possua capacidade para

desenvolvimento de um determinado tipo de turismo, como apresentado no Capítulo 4,

a seguir, o que confere a esta microrregião aspectos importantes que devem ser
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observados, como a necessidade da correta administração para o desenvolvimento

sustentável. Diante desse quadro, a instância regional, por tratar de um espaço limitado

e com características mais homogêneas quanto possíveis, facilitará a representação da

realidade local no sistema de planejamento do Estado.
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CAPÍTULO 4

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO EM ESTUDO

4.1 - LOCALIZAÇÃO

Os municípios em estudo situam-se na Região Administrativa de São José dos

Campos, segundo a divisão política do Estado, estabelecida através do Decreto 22.970,

de 29 de novembro de 1984.

Esta região está no extremo leste do Estado de São Paulo; confronta ao norte

com o Sul do Estado de Minas Gerais; a leste com o Estado do Rio de Janeiro; ao Sul,

com o litoral Norte de São Paulo; a oeste com a Região Metropolitana de São Paulo e a

noroeste, com a Região Metropolitana de Campinas.

Figura 4.1 – Localização da Região Administrativa de São José dos Campos

                                Fonte: Adaptado de: <http://www.valeverde.com.br>
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A região tem uma localização estratégica sob o ponto de vista econômico; está

entre as principais cidades do Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), próxima a uma das

mais importantes áreas desenvolvidas do Estado (Campinas), ao porto de São Sebastião

no Litoral Norte, e possui ligações viárias com outro importante Estado da Federação

(Minas Gerais).

A região, também conhecida como Região do Vale do Paraíba, é uma das

regiões de povoamento mais antigo do Estado de São Paulo, pois sua ocupação data do

Século XVII.

Segundo Vitale (2000, op. cit.):

“A história do Vale do Paraíba coincide com os primórdios da história do

Brasil. Por ser uma das regiões de colonização mais antigas do estado de São

Paulo, a colonização de seu território ilustra as origens da civilização paulista e

brasileira”.

Tendo acompanhado os diversos ciclos sócio-econômicos da história brasileira,

passando por períodos de apogeu e decadência, é a partir da Segunda metade do século

XX que a região do Vale do Paraíba conhece sua fase de maior desenvolvimento

econômico, impulsionado pelo processo de industrialização da região, acompanhado

pela instalação de infra-estruturas urbano-regionais viárias.

Tendo se constituído o ponto de passagem dos bandeirantes entre São Paulo, Rio

de Janeiro e Minas Gerais para as áreas de mineração, a região começou a ser povoada a

partir de 1628, com a concessão da primeira sesmaria na região, entre os atuais

municípios de Pindamonhangaba e Taubaté.

Com a descoberta do ouro na região de Minas Gerais, no século XVII, buscou-se

caminhos que acessassem o litoral, tanto para o transporte do ouro para Portugal quanto

para a vinda de suprimentos e produtos para o abastecimento da região aurífera. Surge,

então, o caminho do ouro através da região serrana do Vale do Paraíba, que margeia os
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costões da Serra do Mar. Em menor número, como locais de pouso e parada, surgem

pequenos povoados, em função do surgimento de alguns caminhos alternativos para se

chegar à região aurífera através da Serra da Mantiqueira, que mais tarde se

transformariam em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do

Pinhal.

Na década de 20 do Séc. XX, as novas formas de ocupação do solo do Vale do

Paraíba foram pastagens e a economia passou a girar em torno da criação de gado, o que

exigia uma mão-de-obra menos numerosa e consequentemente provocou o

empobrecimento dos campos.  Neste período, Monteiro Lobato foi um dos municípios

que teve seu ritmo de crescimento enfraquecido.

O escritor Monteiro Lobato, em 1920, procurando alertar as esferas

governamentais através de suas obras literárias; em sua obra “Cidades Mortas”, fez um

retrato dos municípios do Norte de São Paulo, no Vale do Paraíba, no período posterior

aos áureos tempos do café. Nesta obra, o escritor descreveu os municípios, incluindo-se

alguns desses municípios em estudo, como municípios de vida monótona, de

¨mesmice¨, onde todos os dias os moradores faziam as mesmas coisas, dormiam o

mesmo sono, sonhavam os mesmos sonhos, comentavam os mesmos assuntos e

esperavam o correio que, aliás, era o único vínculo com o mundo.

O Vale do Paraíba, que se tornou via de passagem e abastecedora das Minas

Gerais no século XVII, servindo de elemento de ligação com os fornecedores extra-

regionais até a segunda metade do século, foi perdendo seu papel de abastecedor para o

Rio de Janeiro (Martini et. al., 1978).

Com o surgimento do café consolidou-se a economia regional até a sua

decadência e posterior abandono. Segundo Müller (1969):

“embora não esteja bem determinado quando e por onde a cafeicultura foi

introduzida no Estado de São Paulo (...) não resta dúvida que a região que
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estudamos se inscreve na fase de pioneirismo da rubiácea em território

paulista".

O período de difusão da cafeicultura no Vale do Paraíba vai até 1836, para o

vale médio; e 1854, para o vale superior. O período de produção máxima corresponde a

cinqüenta anos, entre 1836 e 1886, quando, acelerada pela abolição da escravatura e

correspondendo a processo contínuo de descanso das terras, tem início a fase da

decadência (Müller, 1969, op. cit, ).

Segundo Vitale (2000, op. cit), diante das condições de desequilíbrio econômico

das últimas décadas do século XIX, diminui o ritmo de urbanização da região e, ao final

do século XIX, a região apresenta 18 cidades, 12 vilas e 3 freguesias. Apesar da

diminuição em seu ritmo de crescimento, o Vale do Paraíba foi até o final do século

XIX uma das áreas de maior população do Estado de São Paulo. Em 1872, ano do

primeiro censo demográfico do país, a Região correspondia a 24,55% da população total

do Estado.

Nessa época o café se expandia para o Oeste Paulista, proporcionando um

crescimento populacional mais intenso nessas áreas. Assim, a partir de 1872, o Vale do

Paraíba vai diminuindo constantemente sua população e sua participação na população

do Estado.

Muitos fazendeiros do Vale do Paraíba que tiveram seu patrimônio diminuído

com a abolição da escravatura e com as terras exauridas, ficaram na região e, aos

poucos, introduziram novas culturas como a do arroz e a horticultura nas várzeas do Rio

Paraíba, e as lavouras do milho, feijão, mandioca, fumo e cana.

Nas primeiras décadas do Século XX, o crescimento dos municípios do Vale do

Paraíba é acelerado pela construção da Estrada de Ferro Central do Brasil – EFCB e

modernizado com a rodovia Rio-São Paulo em 1928.
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Entre 1920 e 1940 houve uma perda de população que se deslocou para outras

regiões agrícolas ou para cidades onde já existiam um setor industrial, seguindo a

tendência de industrialização do Brasil a partir de 1930.

As primeiras indústrias surgiram na região ainda nas últimas décadas do Século

XIX. Podemos apontar dois aspectos que foram decisivos para o início da

industrialização da região:

1. Sua situação geográfica, entre os dois maiores centros produtores e

consumidores do País (São Paulo e Rio de Janeiro);

2. As facilidades de transportes e comunicação e a disponibilidade de recursos

hídricos e energéticos.

A fase dinâmica da industrialização teve início com a implantação, em 1946, da

Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ), e com a inauguração no

início da década de 50 da BR-116, a Rodovia Presidente Dutra. Podemos dizer que a

década de 1950 marca o início de transformações territoriais na Região, em especial das

cidades situadas às margens da Rodovia Presidente Dutra.

O crescimento da industrialização, especialmente após a década de 60, acelerou

o êxodo rural e o crescimento das aglomerações urbanas na região. O processo de

interiorização da indústria em São Paulo trouxe para a região importantes ramos

industriais como o de material de transportes com a implantação de subsidiárias das

importantes montadoras da região do ABC paulista, além de órgãos governamentais

como o Centro Técnico Aeroespacial, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a

Refinaria Henrique Lage da Petrobrás e a Empresa Brasileira de Aeronáutica –

EMBRAER, todos localizados no município de São José dos Campos.

Após a década de 60 e com o Milagre Econômico dos anos 70, a hegemonia do

Vale do Paraíba foi alcançada pelas indústrias de metal-mecânica, do grupo químico,

entre outros, além de indústrias de ponta, como a indústria aeronáutica. A maior parte
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dessas indústrias concentram-se em São José dos Campos, e essa cidade passa a ser a

mais importante da Região e uma das mais proeminentes do Estado.

Segundo Schiffer (1999, in Deák et. al., op. cit.), o processo de unificação do

mercado regional no Brasil, praticamente concluído no início dos anos 70, significou

uma concentração espacial de atividades produtivas e de capital no Estado e na Região

Metropolitana de São Paulo. Esse processo significou maior concentração da população

e empregos nos setores secundário e terciário, concentração de ligações rodoviárias,

aéreas, de telecomunicações, de demanda energética, entre outras.

Com relação aos municípios em estudo, as altas declividades que foram

duramente vencidas em função de um interesse econômico maior na época aurífera,

foram motivo de empecilho neste período, quando se conseguiu uma melhor

acessibilidade em outros sítios (Vitale, 2000, op. cit.).

Em decorrência disso, a industrialização que trouxe para os municípios

marginais à Rodovia Presidente Dutra um processo econômico emergente,  não o fez

para os municípios que estão mais ao norte, na Serra da Mantiqueira.

4.2 - SÍNTESE DA HISTÓRIA DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA

        ÁREA EM ESTUDO

A história da formação dos municípios em estudo em alguns momentos esteve

inter-relacionada, devido as vias que davam acesso à Serra da Mantiqueira ou pela

incorporação das terras de um município ao outro, embora a origem de cada município

tenha ocorrido de forma diferenciada. Durante o desenvolvimento desses municípios,

essas relações mantiveram-se devido às vias e aos meios de transportes, à facilidade de

acesso e proximidade entre os municípios, dentre outros fatores.

O município de São Bento do Sapucaí originou-se a partir do antigo povoado de

São Bento do Sapucaí-Mirim, que surgiu da doação de terras, por parte do casal José
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Pereira Alves e Ignez Leite de Toledo, para a construção de uma capela em louvor a São

Bento.

O povoado que se ergueu ao redor da capela foi elevado a freguesia em 16 de

agosto de 1832 em terras do município de Pindamonhangaba. Em 16 de abril de 1858,

foi elevada a vila e, em 30 de março de 1876, recebeu os foros de município,

substituindo então o nome de São Bento do Sapucaí-Mirim para São Bento do Sapucaí.

Figura 4.2  - Igreja de São Bento, em São Bento do Sapucaí
                                               Fonte: Autora

Figura 4.3 - Pedra do Baú, localizada em São Bento do Sapucaí
                                       Fonte: Autora
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O primeiro núcleo que deu origem a Santo Antônio do Pinhal surgiu por volta de

1811 em torno da capela chamada de Santo Antônio de Pádua. Posteriormente o

povoado passou a chamar-se Santo Antônio do Rancho Queimado por causa do

incêndio de um quartel ocorrido nas brigas entre paulistas e mineiros.

Em 13 de junho de 1860, Antônio Joaquim de Oliveira fundou oficialmente o

povoado com o seu nome atual. Em 23 de março de 1861 foi elevado a freguesia em

terras do município de São Bento do Sapucaí e reconduzida à categoria de povoado

incorporado às terras do município de São Bento do Sapucaí, em 4 de março de 1876.

A freguesia foi novamente criada em 16 de março de 1880 e transferida para o

município de Campos de Jordão em 14 de dezembro de 1934. Em 30 de novembro de

1944, o então distrito foi transferido para o município de São Bento do Sapucaí e obteve

sua autonomia político-administrativa em 18 de fevereiro de 1959, quando foi elevado a

município.

Figura 4.4 - Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua,
                                               em Santo Antônio do Pinhal.
                                               Fonte: Autora.
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Figura 4.5 - Estação Augusto Lefèvre, no trevo de acesso
                                             a Santo Antônio do Pinhal
                                             Fonte: http://www.conelestepaulista.com.br

 O município de Campos do Jordão nasceu a partir de 1874 quando Mateus da

Costa Pinto, considerado seu fundador, adquiriu uma gleba da Fazenda Natal, conhecida

como os “Campos do Jordão” e montou uma pensão para tísicos. Formou-se então um

povoado que recebeu o nome de Vila de São Mateus do Imbiri. Em 2 de fevereiro de

1879 teve início a construção da capela Nossa Senhora da Conceição de Campos do

Jordão, onde já havia a capelinha de São Mateus.

Em 1891, Dr. Domingos Jaguaribe comprou todas a terras de Mateus Pinto e

instalou-se  na vila de São Mateus, que em sua homenagem foi chamada de Vila

Jaguaribe. A vila se desenvolveu e criou-se o distrito, em 29 de outubro de 1915, com o

nome de Campos do Jordão, em terras do município de São Bento do Sapucaí. Nessa

mesma época iniciou-se a construção da Vila Abernéssia onde estavam localizados os

sanatório dos doentes dos pulmões.

Em outubro de 1926 foi criada uma prefeitura sanitária, mantida até 21 de

janeiro de 1931. Em 19 de junho de 1934 conseguiu sua autonomia político-

administrativa com a criação do município cujo nome homenageou o brigadeiro Jordão.
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Na década de 20, Campos do Jordão firmava-se como centro de tratamento de

doenças pulmonares, procurado por enfermos de todas as partes do País. Em meados da

década de 40 possuía 14 sanatórios. As dezenas de pensões, a maioria nas vilas

Abernéssia e Jaguaribe completavam os leitos, insuficientes para acolher a todos os

doentes.

A procura do clima por personalidades do mundo social e empresarial,

principalmente de São Paulo - o maior centro industrial da América Latina, que foram

construir suas casas de veraneio, começou a mudar a fisionomia do município na década

de 30. Era o inicio da transição de Campos do Jordão cidade-saúde para cidade-turismo.

Alguns fatores contribuíram decisivamente na transformação: zoneamento,

construção do Palácio do Governo e construção de  hotéis exclusivamente para turistas.

O zoneamento do município foi feito em fins da década de 30. A localização de

sanatórios fora da zona urbana e a proibição de pensões para doentes na zona residencial

- medidas preconizadas  pelo zoneamento - eram garantias de que os doentes ficariam

confinados nos hospitais, podendo os turistas usufruírem plenamente do município sem

o receio de contágio.

O Grande Hotel foi construído em 1944 pelo Governo do Estado. No ano

seguinte foi instalado o cassino que funcionou até 1946. Outros hotéis de classe

internacional constituíram-se em fatores de  incremento do turismo, que nascia nessa

década. Em vários setores era evidente a transformação: na Administração Municipal,

enquanto órgãos assistenciais como o DASMU - Departamento de Assistência Social do

Município - e o Parque Sanatorial das Municipalidades eram extintos. Foi criado órgão

como a DMTUR - Diretoria Municipal de Turismo, destinado a disciplinar as atividades

turísticas.

Também no setor privado notava-se a mudança: a fundação da Associação

Comercial, da Associação Hoteleira, da JORTUR - Agência de Turismo eram sinais de

que a população começava a voltar-se para a nova vocação jordanense: o turismo.
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Acompanhando o crescente fluxo de turistas, o Estado investiu na  Estância em forma

de instalação de equipamentos turísticos e realização de eventos artístico-culturais.

A Estrada de Ferro Campos do Jordão, de antigo meio de transporte  de doentes,

passou a prestar serviços turísticos operando trens de  luxo entre Pindamonhangaba e

Campos do Jordão e bondes urbanos em fins de semana, feriados e temporadas.

Em 1971 instalou-se o teleférico do Morro do Elefante e o controle da ferrovia

passou da Secretaria de Transporte para a Secretaria de Turismo. Hoje, o município

desenvolve intensamente atividades turísticas, exemplo disto o festival de inverno,

considerado o maior evento de música erudita do País.

Figura 4.6 – Igreja Matriz de Santa Terezinha em Campos do Jordão
                                    Fonte: http://www.conelestepaulista.com.br
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Figura 4.7 - Portal de Entrada de Campos do Jordão
                                                Fonte: http://www.conelestepaulista.com.br

O município de Monteiro Lobato nasceu das terras de Buquira, ainda no apogeu

do ciclo da cafeicultura no Vale do Paraíba, entre a Serra da Buquira e a margem

esquerda do rio de mesmo nome, em terras do município de Taubaté e Caçapava, que

serviam aos guaianases que ali formavam suas aldeias.

Essas terras foram também ponto de passagem de algumas bandeiras que se

dirigiram para Minas Gerais. As terras foram elevadas a Freguesia e Distrito de Paz pela

lei no. 40, de 25 de abril de 1857, sendo incorporadas ao Município de Taubaté e

transferidas para o município de Caçapava em 17 de abril de 1866. No ano de 1867, o

distrito de paz, é incorporado a São José dos Campos.

As terras ascenderam a Vila pela Lei Provincial no. 149, de 26 de abril de 1880,

e a município pela Lei Estadual no. 1038 de 19 de dezembro de 1900. Reduzidas à

condição de Distrito de Paz pelo Decreto no. 6.448, de 21 de maio de 1934, foram

incorporadas ao Município de São José dos Campos.

Somente em 24 de dezembro de 1948, as terras retomaram sua autonomia

político-administrativa tornando-se município com o nome de Monteiro Lobato, em
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homenagem ao escrito José Bento Monteiro Lobato, neto do Visconde de Tremembé.

Monteiro Lobato teve várias denominações antes da atual denominação: Freguesia de

Nossa Senhora do Bom Sucesso do Buquira, Vila das Palmeiras do Buquira, Vila de

Buquira e Município de Buquira.

Figura 4.8 – Igreja Matriz de Monteiro Lobato.
                                                     Fonte: Autora

4.3 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS E AMBIENTAIS DA ÁREA DE

        ESTUDO

Os municípios em estudo localizam-se no interior do Estado de São Paulo, na

Serra da Mantiqueira. O interior do Estado de São Paulo é constituído por uma

variedade de paisagens, algumas de grande beleza cênica, como são as da Serra da

Mantiqueira e o Planalto de Campos do Jordão, que abrigam importantes remanescentes

da biodiversidade. A Figura 4.9 dá detalhes da localização dos municípios em estudo.
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Figura 4.9 – Detalhes geográficos e localização da área em estudo
                                      Fonte: INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2002.

Os municípios têm altitude elevada, chegando a 1628 metros no caso  de

Campos  do  Jordão,  que  tem   área   territorial   de   290 km2  e está  à  latitude  -

22,73944 e longitude -45,59139.

São Bento do Sapucaí tem área territorial de 251 km2 e está à latitude -22,68889

e longitude -45,73083 e altitude de 886 metros. O município de Santo Antônio do

Pinhal tem área de unidade territorial de 133 km2, latitude -22,82722, longitude -

45,6625 e altitude 1080 metros.
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Monteiro Lobato tem área territorial de 333 km2, está à latitude -22,95667,

longitude -45,83972 e tem altitude de 687 metros. A Figura 4.10, a seguir, apresenta a

localização dos municípios em estudo na Região Administrativa de São José dos

Campos.

Figura 4.10 – Municípios em estudo - Região Administrativa de São José dos Campos.
                      Fonte: Adaptado de: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado, 2002.

Os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do

Sapucaí estão localizados na Bacia Hidrográfica da Mantiqueira; Monteiro Lobato está

localizado na Bacia do Paraíba do Sul, como ilustrado na figura 3.10, a seguir.
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1 Serra da Mantiqueira:  Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí

2 Médio Paraíba: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas,
Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
Lorena, Monteiro  Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim,
Queluz, Redenção da   Serra,  Roseira, Santa Branca, Santa Isabel, São José do Barreiro, São
José dos Campos, São Luiz  do Paraitinga, Silveiras, Taubaté, Tremembé.

3 Litoral Norte: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba

Figura 4.11 – Municípios das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira,
                                Médio Paraíba, Litoral Norte (Lei Estadual no. 9034, de 27 de
                                dezembro de 1994.).
                                Fonte: Secretaria de Recursos  Hídricos do Estado de São Paulo,
                                              2002

A Bacia da Serra da Mantiqueira tem área de drenagem de 642 Km2 e seus

principais cursos d’água são os Rios Sapucaí, Sapucaí-Mirim e da Prata, Ribeiro Paiol

Grande. A Bacia do Paraíba do Sul tem área de drenagem de 14.396 Km2 e seus

principais cursos d’água são os Rios Paraíba do Sul, Paraibuna, Paraitinga, Jaguari,

Parateí e Una. A figura 3.12, a seguir, apresenta algumas características das Bacias da

Mantiqueira e Paraíba do Sul.
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Figura 4.12 – Características das Bacias Hidrográficas: Mantiqueira e Paraíba do Sul
                                                                                Fonte: Adaptado de: Secretaria de Recursos Hídricos/São Paulo (2002).
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A área em estudo apresenta características ambientais que exigem restrições. Há

diversas Áreas de Preservação Ambiental (APA) na microrregião. Uma APA é uma

unidade de conservação que visa a proteção da vida silvestre e a manutenção de bancos

genéticos, bem como dos demais recursos naturais, através da adequação e orientação

das atividades humanas na área, promovendo a melhoria da qualidade de vida da

população (Kurkdjian et al., 1992, op. cit.).

Na microrregião existem áreas de preservação ambiental (APAs) em níveis

municipal, estadual e federal. Campos do Jordão tem APAs federal, estadual e

municipal e Santo Antônio do Pinhal e Santo Bento do Sapucaí têm APAs federal e

estadual, e Monteiro Lobato tem APA federal.

As APAs são originadas na Lei Federal no. 6.902 de 27/04/1981, que em seu

artigo 8º estabelece que:

“O poder executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar

determinadas áreas do território nacional como de interesse para a proteção

ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar

ou melhorar as condições ecológicas locais”.

Atualmente as APAS são regulamentadas pela Lei no. 9.985, de 18 de junho de

2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

(SNUC). A implantação das APAs federais é da competência do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente (IBAMA) e a implantação das APAs no Estado de São Paulo é

competência da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SMA).

A APA de Campos do Jordão tem uma área de 28.800,00 ha e está numa região

caracterizada por uma cobertura vegetal de transição entre a Mata Atlântica e a Mata de

Araucárias. A primeira apresenta, em estágios sucessionais, desde capoeiras até

remanescentes de porte arbóreo denso; na segunda, por sua  vez, a vegetação associada

à altitude apresenta exemplares de pinheiro-do-paraná e pinheiro-bravo e campos de
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altitude. Seu relevo, associado à altitude, à vegetação e principalmente ao clima da

região, forma um conjunto de grande valor cênico e biológico.

A Tabela 4.1 apresenta as APAs existentes na microrregião.

Tabela 4.1 - Distribuição de APAs na Área em Estudo.

MUNICÍPIO APA FEDERAL APA ESTADUAL APA MUNICIPAL

Campos do
Jordão

APA da Serra da
Mantiqueira, com área
aproximada de 50 Km2,
abrange os 7 municípios no
Estado de São Paulo.
(Decreto Federal 91.304, de
3/6/1985)

APA de Campos do
Jordão, inclui a área
urbana e rural do
município, protege os
sistemas serranos. (Lei no.
4.105 de 26.6.1984 e
Decreto 20.969 de
03.06.1983).

APA de Campos
do Jordão, idem
APA Estadual.
(Decreto 1.161 de
03.06.1983).

Santo Antônio

do Pinhal

APA da Serra da
Mantiqueira

APA de Sapucaí Mirim –
Decreto Estadual
nº 43.285, de 3 de julho de
1998.

São Bento do
Sapucaí

APA da Serra da
Mantiqueira

APA de Sapucaí Mirim –
Decreto Estadual
nº 43.285, de 3 de julho de
1998.

Monteiro
Lobato

APA da Bacia do Rio
Paraíba do Sul (Decreto
Federal 87.561, de
13/09/1982)

Fontes: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e Atlas das UCs.

A gestão da APA da Mantiqueira, assim como da APA Sapucaí-Mirim, é feita

por um único colegiado, composto por representantes do Estado, municípios e

sociedade civil dos três municípios que correspondem às duas APAs.  A principal

atribuição desse colegiado diz respeito às articulações a serem feitas com os órgãos, a

sociedade civil e a iniciativa privada para definir as propostas de regulamentação das

duas APAs, incluindo as normas e diretrizes para uso e  ocupação do solo, e o

zoneamento ambiental.
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A Figura 4.13 mostra a localização das APAs da Serra da Mantiqueira, Sapucaí

Mirim, Campos do Jordão e Bacia do Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo.

16 - Mananciais do Vale do Paraiba (Federal)      21 - APA Sapucaí Mirim (Estadual)

            18 - APA Serra da Mantiqueira (Federal)

Figura 4.13 - Localização das APA’s no Estado de São Paulo
                                            Fonte: Adaptado de: IBAMA (2002)

A APA – Sapucaí-Mirim tem área de 39.800,00 ha e abrange áreas dos dois

municípios onde se encontra a bacia do rio Sapucaí, responsável pelo abastecimento

local, e ainda cerca de 40 municípios de Minas Gerais.  Situada em altitudes elevadas, a

paisagem local é caracterizada por uma impressionante beleza cênica, onde se destacam

pontos relevantes, referências para o reconhecimento regional como a Pedra do Baú, em

São Bento do Sapucaí, com 1.950 metros de altura e o Pico Agudo, em Santo Antônio

do Pinhal, com 1.700 metros de altura. Sua vegetação apresenta remanescentes da Mata

Atlântica, nas partes mais altas, além de Mata de Araucárias e campos de altitude.
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A criação da APA de Sapucaí Mirim, juntamente com a APA Campos do

Jordão, em São Paulo e, a APA Fernão Dias, em Minas Gerais, constituem uma extensa

faixa de área protegida da Serra da Mantiqueira, estendendo-se de um Estado ao outro.

A Figura 4.14 apresenta detalhes das APAs de Campos do Jordão e Sapucaí Mirim.

Figura  4.14  - APA de Sapucaí Mirim e APA de Campos do Jordão
    e Parque Estadual de Campos do Jordão.

                                           Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo .

O município de Campos do Jordão abriga o Parque Estadual de Campos do

Jordão, com área de 8.385,89 ha e altitude média de 1.630m (Decreto Lei 11.908 de

27.01.1941). O Parque Estadual de Campos do Jordão ou Horto Florestal é o mais

antigo do Brasil. Sua área ocupa um terço da superfície total da Estância Turística de

Campos do Jordão.

Parque
Estadual
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No Parque são desenvolvidos diversos programas relacionados à pesquisa,

educação ambiental, recreação e conservação dos recursos naturais. No Parque Estadual

foi instalado um Posto de Salmonicultura com a finalidade de criação de trutas para o

peixamento constante dos rios e lagos da região. O parque é administrado pelo Instituto

Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado.

A área do Parque de Campos do Jordão abriga a nascente de vários rios, como

os ribeirões do Coxim, do Casquilho e do Paiol, e os córregos do Serrote, da Galharada,

do Campo do Meio e Canhambora, todos constituindo a Bacia do Rio Sapucaí-Guaçú,

contribuinte do Rio Grande, da Bacia do Paraná.

Figura 4.15 - Parque Estadual de Campos do Jordão.
                                                   Fonte: Atlas das UCs do Estado de São Paulo, 1999.

No município de Campos do Jordão encontra-se o Parque Estadual Mananciais

de Campos do Jordão, que foi instituído através do Decreto Estadual no. 37.539, de

27/09/1993. O Parque situa-se integralmente em Campos do Jordão, com área de 502,96

hectares. Situado no Planalto de Campos do Jordão, o Parque compreende parte das
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duas principais bacias hidrográficas que fornecem 60% das águas ao município de

Campos do Jordão: a do Ribeirão do Salto e a do Ribeirão das Perdizes. A altitude dos

morros varia entre 1640 a 1886 metros e a temperatura pode chegar a –5O C.

As questões relativas ao meio ambiente e à sua sustentabilidade são questões

muito importantes na microrregião, como pode ser observado pela existência de Áreas

de Preservação Ambiental e dos Parques Estaduais.

O meio ambiente, cuja beleza facilita o desenvolvimento do turismo na

microrregião, requer políticas e gerenciamento responsável por parte do governo

federal, estadual e municipal. Quanto mais sistematizadas forem as ações, mais

eficiência estas terão.

4.4 – ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

4.4.1 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), apresentado pela

Fundação SEADE, a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE, aponta as

seguintes posições dos municípios em estudo, no ano de 1996.

Tabela 4.2 - Posição dos Municípios no Estado, segundo o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal  (IDHM), em 1991 e 2000.

Município IDHM

1991

IDHM

2000

Posição no
“Ranking” do

Estado em 1991

Posição no
“Ranking” do

Estado em 2000

Campos do Jordão 0,76 0,82 209ª 62ª

Santo Antônio do Pinhal 0,68 0,796 403ª 195ª

São Bento do Sapucaí 0,74 0,775 354ª 289ª

Monteiro Lobato 0,679 0,775 405ª 359ª

São José dos Campos* 0,815 0,849 11ª 7ª

Taubaté* 0,815 0,837 21ª 8ª

* Município-Sede de Região de Governo

Fonte: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, apresentado pelo SEADE, é

calculado a partir das variáveis educação, longevidade e renda como elementos que

formam a qualidade de vida. O índice varia de 0 a 1.

Todos os municípios em estudo tiveram elevação no “ranking” do Estado.

Contudo, pode-se observar que, apesar dessa elevação, esses municípios encontram-se

muito distantes dos municípios de São José dos Campos (7º) e de Taubaté (8º), nos anos

considerados.

A Tabela 4.3 apresenta o Índice Paulista de Responsabilidade Social nos anos

1992 e 1997, elaborado pelo Estado de São Paulo a partir de indicadores sintéticos de

riqueza, longevidade e escolaridade, calculados para subsidiar os trabalhos do Fórum

São Paulo Século XXI, instituído pela Assembléia Legislativa de São Paulo. Os

municípios foram classificados em 5 grupos, assim denominados:

− Grupo 1 -municípios-pólo;

− Grupo 2 - economicamente dinâmicos e de baixo desenvolvimento social;

− Grupo 3 - saudáveis e de baixo desenvolvimento econômico;

− Grupo 4 - de baixo desenvolvimento econômico e em transição social;

− Grupo 5 - de baixo desenvolvimento econômico e social.

A classificação dos municípios em estudo foi:

Tabela 4.3 - Índice Paulista de Responsabilidade Social nos Anos 1992 e 1997.

Município Classificação/Grupo

1992

Classificação/Grupo

1997
Campos do Jordão 5 2

Santo Antônio do Pinhal 5 5

São Bento do Sapucaí 5 4

Monteiro Lobato 4 4

Fonte: SEADE, 2002.
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Segundo o Seade, o grupo 5, ou dos municípios de baixo desenvolvimento, tende

a estar concentrado em áreas bem específicas do Estado, tais como o Vale do Ribeira e

as Serras do Mar e da Mantiqueira. De modo geral, o grupo é formado por aquelas

localidades tradicionalmente pobres, caracterizadas, simultaneamente, pelos baixos

níveis de riqueza municipal, longevidade e escolaridade. Para todas as dimensões

consideradas, o nível destes municípios é significativamente inferior à média do Estado.

O município de Campos do Jordão foi incluído no grupo 5 em 1992 devido ao

escore deste nível  ir até o número 59. Monteiro Lobato passou para o nível superior (4)

em 1992 devido ao item longevidade. Embora a metodologia para se chegar a esses

números possa ser questionada e outros estudos podem melhor adequá-la, os resultados

desse trabalho contribuem para o “desenho” dos municípios em estudo, de forma

especial com relação à evolução dos níveis de riqueza, longevidade e escolaridade

frente aos números médios da Região de Governo onde os municípios se situam, e

frente aos números médios do Estado, como pode ser observado na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Índices de Responsabilidade Social

Município Região de Governo EstadoMunicípios Dimensões

1992 1997 1992 1997 1992 1997

Riqueza 22 30 47 56 53 60

Longevidade 43 60 57 59 57 60

São Bento do
Sapucaí

Escolaridade 43 56 58 69 53 71

Riqueza 19 31 47 56 53 60

Longevidade 49 50 57 59 57 60

Santo Antônio
do Pinhal

Escolaridade 42 53 58 69 53 71

Riqueza 36 47 55 62 53 60

Longevidade 69 65 58 59 57 60

Monteiro
Lobato

Escolaridade 40 55 60 75 53 71

Riqueza 48 61 47 56 53 60

Longevidade 38 33 57 59 57 60

Campos do
Jordão

Escolaridade 43 49 58 69 53 71
Fonte: Seade, 2002
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Observou-se crescimento dos índices dos municípios em estudo no período

1992-1997 nos três parâmetros: riqueza, longevidade e escolaridade. Quanto à riqueza

da população, o crescimento dos municípios foi superior à média das Regiões de

Governo em que se situam: o crescimento da Região de Governo de Taubaté foi de

13%, enquanto que o crescimento nos municípios em estudo foi de 36% em São Bento,

63% em Santo Antônio, e em Campos do Jordão foi de 27%. O crescimento na Região

de Governo de São José dos Campos foi de 19%, enquanto que em Monteiro Lobato foi

de 30%.

Embora tenham apresentado aumento desses índices no período entre 1992 e

1997, os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro

Lobato no ano de 2002 estão entre os municípios do Estado de São Paulo considerados

de baixo IDH. Por esta razão, eles fazem parte do Programa de Desenvolvimento Local

Integrado e Sustentável – DLIS, organizado pelo governo federal, que é apresentado no

Capítulo 4 deste trabalho.

4.4.2 – CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO

Segundo Vitale (2000, op. cit.), em 1872, no auge da economia cafeeira, a

Região do Vale do Paraíba correspondia a 24,55% da população do Estado. Após a

abolição da escravatura e com a abertura da nova fronteira agrícola do Oeste Paulista, a

cultura cafeeira na Região começa a mostrar seu enfraquecimento, mas a população em

1890 ainda correspondia a 20,65% da população Estadual.

Após dez anos desse período, a participação da Região do Vale do Paraíba no

Estado cai para 14,78%. Entre o período de 1920 a 1940 a Região apresentou seu pior

desempenho, quando foi definitivamente abandonada a cultura cafeeira como base

econômica regional e o Vale do Paraíba apresentou uma taxa geométrica de crescimento

populacional de –0,27% ao ano; ou seja, o número de 396.665 habitantes em 1920 caiu

para 376.046 habitantes em 1940.
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Na década de 50, com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra, o saldo

migratório continuou negativo, e nos anos 60, com o processo de industrialização se

intensificando, o saldo migratório passa a ser positivo: 34.561 novas pessoas, num total

de 786.653 habitantes na Região.

Dados de população fornecidos pelo IBGE mostram que ano de 1999 a

população dos municípios em estudo representava 7,6% da população da Região

Administrativa de São José dos Campos. Esse número se refere à população residente;

porém, a caracterização dos municípios como instâncias turísticas faz com que neles

convivam, sobretudo nos meses de inverno, duas populações: a residente e a flutuante.

Isso ocorre  principalmente em Campos do Jordão, onde as atividades turísticas têm

sido desenvolvidas de forma mais acentuada. Segundo dados da Secretaria de Turismo

de Campos do Jordão, o número de turistas em Campos do Jordão em 2000 foi de

3.437.556 pessoas ao longo do ano, ou seja, um número aproximadamente 77 vezes

maior do que a população do município naquele ano, que era de 44.252 habitantes.

A Tabela 4.5 mostra o crescimento demográfico dos municípios em estudo entre

os anos de 1980 e 2000. O município que mais cresceu em população urbana no período

entre 1980 e 2000 foi Monteiro Lobato (127%), seguido por Campos do Jordão (88%),

Santo Antônio do Pinhal (69%) e São Bento do Sapucaí (26%).

O maior incremento total da população no período 1980-2000 aconteceu em

Campos do Jordão (70%), onde novos empreendimentos turísticos e imobiliários

atraíram grande parte deste incremento populacional, como exemplo do crescimento

imobiliário, observa-se que em Campos do Jordão o número de domicílios em 1980 era

de 5.546 domicílios e em 2000 era de 12.160, ou seja, um crescimento de 119%.

Tendo mantido praticamente o mesmo número de população rural, no município

de Monteiro Lobato destaca-se o grande crescimento da população urbana.
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Tabela 4.5 - Crescimento Demográfico dos Municípios Em Estudo nos anos 1980,
1990 e 2000.

CAMPOS DO JORDÃO 1980 1990 2000

População 25.964 35.762 44.252

População Urbana 23.232 35.065 43.809

População Rural 2.732 697 443

Taxa de Urbanização (%) 89,47 98,05 99,00

MONTEIRO LOBATO

População 2.682 3.299 3.615

População urbana 667 1.128 1.616

População rural 2.015 2.171 2.100

Taxa de Urbanização (%) 24,85 34,19 41,91

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

População 9.327 8.779 10.355

População urbana 3.657 4.136 4.627

População rural 5.670 4.643 5.728

Taxa de Urbanização (%) 39,21 47,11 44,68

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

População 5.334 5.362 6.328

População urbana 1.785 2.363 3.031

População rural 3.549 2.999 3.297

Taxa de Urbanização (%) 33,46 44,07 47,90

TOTAL DA POPULAÇÃO 47.653 59.268    64.550

Fonte: Seade, 2002.

No período entre 1980 e 2000 o incremento populacional na microrregião foi de

35%. No município de Campos de Jordão houve grande êxodo rural, próximo a 84% em

20 anos, enquanto que nos demais municípios as taxas tiveram pequena alteração. O
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aumento da população urbana em Campos do Jordão requer estudos quanto aos

impactos causados pelo aumento das demandas de infra-estruturas, entre outras.

As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam, respectivamente, a proporção entre a

população urbana e rural, e o crescimento da população urbana nos municípios.

Figura 4.16 - População urbana e rural dos municípios em 2000.

Figura 4.17 - Crescimento da população urbana entre 1980 e 2000.
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Dados da Fundação SEADE apontam a taxa geométrica de crescimento anual da

população entre 1991 e 2000, em relação à taxa estadual, como apresentados a seguir.

Tabela 4.6 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População entre os anos de
1991 e 2000

MUNICÍPIO TAXA DO
MUNICÍPIO

TAXA DA REGIÃO
DE GOVERNO

TAXA DO
ESTADO

Campos do Jordão 2,02 2,01 1,8

Santo Antônio do Pinhal 1,82 2,01 1,8

São Bento do Sapucaí 1,92 2,01 1,8

Monteiro Lobato 0,73 2,09 1,8

Fonte: SEADE, 2002.

Entre os anos de 1991 e 2000, as taxas de incremento anual representaram

elevação em todos os municípios, sendo que Campos do Jordão esteve acima da média

da região de governo em que se situa. A menor taxa ficou por conta do município de

Monteiro Lobato que está muito abaixo da média estadual.

As taxas de urbanização cresceram significamente entre os anos de 1980 e 2000.

Em Campos do Jordão, em 1980 a taxa de urbanização já era alta e continuou crescendo

até 2000. Nos demais municípios o crescimento também é considerado grande, embora

muito inferior ao apresentado por Campos do Jordão.

Tabela 4.7 - Taxas de Urbanização em 1980, 1990 e 2000.

MUNICÍPIO TAXA DE
URBANIZAÇÃO

EM 1980 (%)

TAXA DE
URBANIZAÇÃO

EM 1990 (%)

TAXA DE
URBANIZAÇÃO

EM 2000 (%)

Campos do Jordão 89,47 98,05 99,0

Santo Antônio do Pinhal 24,85 34,19 41,90

São Bento do Sapucaí 33,46 44,07 47,89

Monteiro Lobato 39,21 47,11 44,69

Fonte: Seade, 2003.
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4.5 - ASPECTOS ECONÔMICOS

O Vale do Paraíba apoiou sua economia no setor primário no início de seu

povoamento. Primeiramente, através da cultura cafeeira, até o seu declínio. Mais tarde,

para a sua subsistência, a economia regional passa a se apoiar na pecuária,

especialmente leiteira, que não conseguiu atingir a expressão que teve o período

cafeeiro. A prevalência do setor primário na economia regional perdurou até os anos 50,

quando o processo de industrialização se instalou na região do eixo da Rodovia

Presidente Dutra.

A partir dos anos 50 surgiram novas oportunidades no eixo da Rodovia

Presidente Dutra, na área do Vale Médio do Rio Paraíba, pois a instalação de grandes

empresas ofereceu novas oportunidades de emprego, diretamente ou ligados ao setor

secundário, através do crescimento do setor de comércio e serviço nas cidades onde se

instalam as indústrias.

Quando se comparam os dados do Censo Agropecuário de 1940 aos do Censo de

1995-1996, pode-se perceber as mudanças ocorridas na região quanto ao setor primário

da economia. O êxodo rural é gritante nesse período, com o deslocamento de população

rural em direção à cidade-sede do município.

No período entre 1940 a 1970 houve aumento da área de pastagem, reforçando a

vocação regional para a pecuária, especialmente leiteira, incentivada pela indústria

regional de laticínios. De 1970 a 1996 há diminuição da produção leiteira, ocasionada

pelo baixo preço desse produto no mercado.

Após 1940 há uma queda acentuada da área de lavouras, o que Vitale (2000 op

cit) aponta ser devido ao abandono da cultura agrícola em prol da pecuária, e também

em função do êxodo rural.
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O número de pessoal ocupado no setor primário vem diminuindo

constantemente, sendo que as maiores quedas se deram no período 1940-1950,

decorrentes da procura por empregos na indústria.

Quanto ao setor secundário, em 1940 já havia uma participação pequena da

população neste setor, apesar ser o setor primário o que mais ocupava pessoas no Vale

do Paraíba. Esse incremento do setor secundário na década de 40 pode ser atribuído à

presença da ferrovia; da abertura da Rodovia Washington Luiz (São Paulo-Rio de

Janeiro); a estrada “velha” Rio-São Paulo e a existência de mão-de-obra capaz de

assegurar uma incipiente atividade industrial.

Na década de 50, São José dos Campos merece destaque na Região, devido à

instalação de indústrias como a Rhodia (em 1946), o início da construção do Centro

Tecnológico da Aeronáutica (CTA) e de grandes empresas como a Johnson&Johnson

(1953), Ericsson (1954), Tecelagem Kanebo (1956), dentre outras.

A industrialização foi intensificada no Vale do Paraíba a partir da década de 50.

Contudo, a distribuição das indústrias não foi uniforme. Em 1980, 55% das pessoas

ocupadas no setor estavam alocadas na Sub-Região de São José dos Campos, 30% na

Sub-Região de Taubaté e 15% na Sub-Região de Guaratinguetá.

Junto ao desenvolvimento industrial ocorre o desenvolvimento do setor terciário

na Região, o que Vitale (2000, op cit) atribui ao incentivo que as indústrias trazem à

criação dos setores de serviços e o incentivo que a maior urbanização traz para o setor

de comércio.

Em 1980 o setor terciário no Vale do Paraíba, representado pela prestação de

serviços, representava 36,72% do PEA regional, seguido pelo setor de comércio de

mercadorias com 20,67%. No setor de serviços se destacavam as atividades

relacionadas a alojamento, alimentação e reparação.
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No que diz respeito às atividades econômicas, apesar das dificuldades

representadas pelos aspectos geográficos e climáticos, o município de Campos do

Jordão, de paisagem natural privilegiada, embora apresente inviabilidade para a fixação

de indústrias de grande porte devido aos aspectos morfológicos de seu sítio, encontrou

seu meio de desenvolvimento econômico a partir da exploração do turismo, o que ainda

não é feito de forma sistematizada pelos outros municípios da rede.

No ano de 2000, na microrregião, dos empregos ocupados por trabalhadores

remunerados e com carteira assinada, 11.5% eram na indústria; 21.2% no comércio e

67.3% no setor de serviços, números que comprovam a importância do setor de serviços

para o desenvolvimento da microrregião (dados Seade, 2003).

Atualmente, o turismo como fator gerador de economias tem papel fundamental

em Campos do Jordão e de maneira mais moderada em Santo Antônio do Pinhal, São

Bento do Sapucaí e de maneira modesta em Monteiro Lobato.

À luz da teoria dos Lugares Centrais (Christaller - 1933-1966), pode-se ver que

o município de Campos do Jordão desempenha um papel de centro comercial na

microrregião, muito embora seus principais produtos e serviços - as atividades turísticas

e outras que advêm destas, como a produção de doces, malhas etc., sejam muito mais

exportadas para outras regiões, outros estados e até países do que propriamente

consumida pelos habitantes das cidades da microrregião. Desta forma, a zona de

influência de Campos do Jordão atualmente se estende muito além do nível

microrregional.

Observa-se que Campos do Jordão constitui-se um pólo a partir da indústria do

turismo e das atividades decorrentes dela, de modo a impulsionar o crescimento do

município, o que se reflete sobre os demais municípios em estudo, pela abertura de

oportunidades, impulsionada principalmente pelo fluxo de pessoas na microrregião.

No município de Campos de Jordão, a localização privilegiada, explorada de

forma que a renda da terra, ou seja, o valor que a localização assume no mercado
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imobiliário capitalista, faz com que a cidade se torne atraente aos olhos dos

investidores.

Aliadas à localização, ao clima e à paisagem, estão a infra-estrutura viária e de

transportes que têm contribuído para o crescimento do interesse em investimentos no

município de Campos do Jordão.

Em Santo Antônio do Pinhal pode ser observada tendência de crescimento dos

empreendimentos imobiliários; porém, as características do sítio e a existência da APA

restringem tais empreendimentos.

A especulação com a terra urbana e a cultura do consumismo, impulsionada pela

propaganda, desenha o lugar como cidade-consumo de alto padrão, onde os visitantes

encontrarão "belas paisagens, bons produtos e gente bonita". Os governos locais, por

sua vez, aderem à ideologia de que toda a "gente bonita" merece desfrutar de serviços e

produtos de alto padrão, num processo em que fica em desvantagem a população de

baixo poder aquisitivo que mora nestes municípios e que também paga pelos

investimentos que neles são realizados. A especulação imobiliária na forma de

valorização da terra, que se privilegia dos investimentos públicos, deixa para a

população de baixo poder aquisitivo somente a periferia ou os locais de difícil acesso,

ou tira as famílias da terra  quando esta atrai os especuladores e loteadores.

O município de Campos do Jordão possui o maior número de estabelecimentos

de comércio e rede bancária na microrregião, os quais, ao lado de outras facilidades,

beneficiam tanto a população residente como beneficiam e apoiam o turismo.

Segundo relatório do Sebrae (2001), em Campos do Jordão os produtos típicos

que se identificam com a cidade vêm em muitos casos de outros municípios. Empresas

de Minas Gerais abastecem a cidade de lacticínios e biscoitos; Minas Gerais está

tomando o lugar das empresas locais com malhas produzidas em Monte Sião Ainda

segundo este relatório, a malharia jordanense, famosa em todo o país pela sua excelente

qualidade, passou sua fase áurea, e hoje se encontra em decadência. Restam poucas
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fábricas de malhas em Campos. A malharia que já foi a 2ª maior geradora de empregos,

passou para 5ª.

A caracterização dos produtos de Campos do Jordão ficou com a indústria de

chocolates produzidos artesanalmente. O artesanato de Campos do Jordão está

direcionado em primeiro lugar aos trabalhos em madeira e em segundo a tapeçaria.

A Vila Capivari é o principal centro comercial de Campos do Jordão, com lojas

sofisticadas direcionadas ao turista.

Em Campos do Jordão a população ocupada em unidades locais concentra-se

nas áreas de comércio, alojamento e alimentação, administração pública, de defesa e

seguridade social (IBGE, 2000). As atividades na área imobiliária também abrigam

parcela significativa da população ocupada no município.

A população ocupada em unidades locais em São Bento do Sapucaí, segundo

dados IBGE de 2000, concentra-se nas atividades de administração pública, defesa e

seguridade social, saúde e serviços sociais; agricultura, pecuária, silvicultura e

exploração florestal; e comércio.

Em Santo Antônio do Pinhal, a população ocupada em unidades locais está

concentrada na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração vegetal; nas atividades de

comércio e administração pública, defesa e seguridade social (IBGE, 2000).

Segundo dados IBGE de 2000, em Monteiro Lobato a maior parte da população

ocupada em unidades locais concentra-se na agropecuária, silvicultura e exploração

florestal. Os setores da administração pública, defesa e seguridade social e as atividades

imobiliárias também ocupam grande parte da população no município.

Em Campos do Jordão as atividades turísticas estão em pleno desenvolvimento;

nos demais municípios algumas atividades estão aguardando implementação.



140

A Tabela 4.8 apresenta o número de estabelecimentos comerciais, industriais e

bancários nos municípios.

Tabela 4.8 - Números de Estabelecimentos Comerciais, Industriais
e Rede Bancária em 2000.

MUNICÍPIOS/
ESTABELECIMENTOS

CAMPOS DO
JORDÃO

MONTEIRO
LOBATO

SÃO BENTO
DO SAPUCAÍ

SANTO
ANTÔNIO DO

PINHAL

Número de Estabelecimentos
do Comércio

498 16 37 27

Número de Estabelecimentos
da Indústria

149 4 21 10

No. de Agências Bancárias 10 1 3 1

Fonte: SEADE

As receitas orçamentárias recolhidas aos cofres públicos por força de
arrecadação, recolhimento e recebimento nos municípios em 2000 foram:

Tabela 4.9 - Receitas e Repasses de Tributos aos Municípios em 2000.

MUNICÍPIO RECEITA
MUNICIPAL EM 2000

ICMS
ARRECADADO

EM 2000

REPASSE DE
TRIBUTOS

ESTADUAIS EM 2000

Campos do Jordão 36.682.817 3.635.854 5.262.488,53

Santo Antônio do Pinhal 3.103.549 214.633 672.254,59

São Bento do Sapucaí 4.520.745 61.338 988.771,09

Monteiro Lobato 5.196.052 242.740 567.086,83

Fontes: SEADE e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

O número de estabelecimentos comerciais e de serviços do município de

Campos do Jordão, e a arrecadação e o repasse do Estado mostram a dimensão deste

município em relação aos demais municípios da rede, onde as atividades do comércio e

dos serviços se destacam.
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4.6 - O SISTEMA VIÁRIO NA MICRORREGIÃO

Segundo Müller (1969, op. cit), a cidade de Aparecida é o único núcleo que

surgiu no Vale do Paraíba no século XVIII independente das vias de circulação. O

surgimento de todos os outros núcleos está de alguma forma fortemente relacionado às

vias de circulação de pessoas e de mercadorias.

A ligação ferroviária entre São Paulo e Rio de Janeiro foi concluída em 1875; a

Estrada Velha Rio-São Paulo foi iniciada em 1922 e a Rodovia Dutra (BR-116),

principal acesso viário do Vale do Paraíba que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, foi

inaugurada em 1952.

O sistema rodoviário no Vale do Paraíba foi implantado sobre uma estrutura

viária existente desde os tempos da Colônia (Vitale, 2000, op. cit.). Essa estrutura se

baseia em um eixo principal, que se desenvolve no corredor natural da Região.

Perpendicularmente a este eixo, existem ligações transversais a ele, que, de forma

radial, realizam a conexão de núcleos urbanos periféricos com o centro do Vale e, de

forma precária, existem ligações entre esses núcleos periféricos, que são feitas

basicamente por estradas vicinais.

Os municípios em estudo estão nas vias transversais à Rodovia Presidente Dutra.

Os pequenos e inúmeros centros urbanos localizados fora do eixo principal de

circulação regional tiveram entre as décadas de 80 e 90 inexpressiva expansão urbana e

permaneceram desarticulados entre si; “além disso, a má circulação desses núcleos com

suas áreas de produção agrícola, devido à precariedade das estradas vicinais, completa

do quadro de suas dificuldades na recepção de insumos, distribuição da produção e

fluxo de residentes” (Kurkdjian et. al., 1992, op. cit.).

A Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), que liga São José dos Campos ao

município de Monteiro Lobato, é uma via transversal à Dutra e constitui-se uma via

alternativa, que atravessa áreas rurais, lugarejos típicos da região serrana e passa pelo

perímetro urbano de Monteiro Lobato. Esta estrada tem entroncamento com a SP-42,
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que a liga à Estância de São Bento do Sapucaí (SP) ao sul de Minas Gerais (através da

MG-295).

Começando na zona norte de São José dos Campos, a estrada SP-50 é sinuosa e

tem pouca sinalização. Seu estado de conservação limita-se ao razoável, contendo

trechos muito ruins. Considerada estrada de alto risco de acidentes, não tem

acostamento e conta com 670 curvas em seus 98 Km de extensão (Martini et. al., 1978,

op. cit.). A Figura 4.18 dá detalhes de um trecho da Rodovia SP-50, onde não há

acostamento e os moradores têm que caminhar pela pista.

Com relação ao impulso que o sistema viário pode dar ao crescimento de

determinado município, observamos que Monteiro Lobato encontra dificuldades devido

ao acesso viário, cuja estrutura e manutenção não são boas; ao contrário das demais

cidades cujo acesso é feito principalmente pela Rodovia Floriano Peixoto.

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) é uma via transversal à Dutra

que  liga São José dos Campos a Campos do Jordão e é o principal acesso para este

município. Esta Rodovia inicia-se no entroncamento da Rodovia Carvalho Pinto/Ayrton

Senna, na altura do Km 117 da Rodovia Presidente Dutra. Esse entroncamento fica no

subdistrito de Quiririm, entre Taubaté e Caçapava. É uma rodovia sinuosa, turística e

com belos mirantes para a Região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro pode também ser acessada através de

estradas municipais que saem de Roseira, SP-62 (Km 82 da Rodovia Presidente Dutra),

ou atravessando a cidade de Pindamonhangaba (Km 98 da Rodovia Presidente  Dutra).

O acesso a Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí também são feitos por essa

rodovia. A Figura 4.19 apresenta um trecho da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

O acesso a Santo Antônio do Pinhal via Pindamonhangaba é feito pela SP-132,

via transversal à Via Dutra.
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Há ainda o tradicional acesso ferroviário, atualmente utilizado para fins

turísticos, que pode ser feito através da Estrada de Ferro Campos do Jordão, saindo de

Pindamonhangaba.

Os municípios de Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato são recortados

pela Rodovia SP-40 e pela Rodovia SP-50, respectivamente. Essa situação causa danos

à fluidez do tráfego e à pavimentação urbana, além de riscos aos pedestres.

A Figura 4.20 mostra as rodovias que conduzem à microrregião a partir de São

José dos Campos e Taubaté.
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Figura 4.18  – Trecho da Rodovia SP-50, entre São José
           dos Campos e Monteiro Lobato.

                                                  Fonte: Autora

Figura 4.19 – Trecho da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro,
  entre Campos do Jordão e Taubaté.

                                               Fonte: Autora.
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Figura 4.20 – Rodovias de acesso aos municípios em estudo.
                                                                                     Fonte: Adaptado de: Guia Campos, 1999.
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4.7 – DISCUSSÕES

As características físico-territoriais e climáticas dos municípios em estudo lhes

dão as peculiaridades que facilitam o principal potencial econômico da rede: o turismo.

As atividades turísticas têm sido cada vez mais valorizadas na microrregião, onde o

município de Campos de Jordão é referência nacional e internacionalmente, sobretudo

nas estações mais frias do ano, o que contribui para o desenvolvimento de atividades

turísticas em toda a microrregião.

Ao lado da beleza que o sítio apresenta e que favorece o turismo, estão as

restrições ambientais que devem ser obedecidas. Para que sejam respeitadas as

condições do meio ambiente, os governos federal e estadual mantêm alguns órgãos e

colegiados atuando na microrregião.

Existem vários órgãos e organizações ambientais que se dedicam à preservação

do meio ambiente nessa microrregião. Porém, não há nenhuma forma organizacional

como consórcio ou conselho que trate dos problemas e das peculiaridades desses

municípios de forma articulada e intersetorial. A atuação dos vários órgãos e colegiados,

aliada à ineficiência do planejamento no Estado, tem substituído a visão globalizante

das questões relativas a essa microrregião por visões setorizadas, dirigidas

principalmente para as questões ambientais.

Os índices de desenvolvimento humano – IDH, e os números do crescimento

demográfico apontam que as condições de vida da população requerem atenção por

parte dos governos, uma vez que embora IDH dos municípios tenha melhorado entre os

anos de 1991 e 2000, este ainda está muito distante do IDH dos municípios de São José

dos Campos e Taubaté, que são os municípios-sede das Regiões de Governo. Da mesma

forma, o Índice Paulista de Responsabilidade Social em 1997 apontava que os

municípios da rede apresentavam baixo desenvolvimento econômico ou baixo

desenvolvimento social. Ratificando essa posição do IDH dos municípios de São Bento

do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato, o governo federal os incluiu
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no Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DLIS, dirigido a

municípios considerados pobres.

No município de Campos do Jordão, cujo IDH é o mais elevado da rede, as

atividades turísticas estão muito mais desenvolvidas do que nos demais municípios.

Essa condição traz consigo problemas que diferem daqueles dos demais municípios que

estão menos desenvolvidos economicamente, mas também são problemas que precisam

de soluções urgentes; dentre eles estão a especulação imobiliária e a ocupação de áreas

impróprias.

Em Campos do Jordão a presença do capital é muito forte, como comprovam os

dados da Fundação SEADE referentes ao número de estabelecimentos comerciais e

industriais e o ICMS arrecadado (Tabelas 4.8 e 4.9). Isso requer maior

comprometimento do governo municipal e da sociedade organizada na administração

das relações sobre o espaço urbano. Nos demais municípios as relações entre governo,

capital e sociedade ainda são mais fáceis de serem gerenciadas uma vez que as

pousadas, hotéis, restaurantes e outras organizações de interesse econômico ainda estão

descobrindo as potencialidades existentes nos municípios e o fluxo das atividades

dessas organizações comerciais é menor do que em Campos do Jordão . Contudo, sem

planejamento essas relações tendem a se tornarem cada vez mais difíceis de serem

administradas.

Apesar de ter uma larga zona de influência que se estende além dos limites do

Estado, o município de Campos do Jordão não desempenha papel de pólo articulador

administrativo na rede, embora tenha condições técnicas e econômicas para isso.

A configuração da rede urbana na área em estudo e a investigação sobre a

existência de ações articuladas entre os municípios são apresentadas no Capítulo

seguinte. A estruturação do espaço intra e interurbano apresenta diferentes agentes,

sejam eles públicos, privados e sociedade civil. A ação de algumas dessas estruturas que

atuam sobre espaço microrregional são apresentadas a seguir como forma de análise da

dinâmica microrregional.
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CAPÍTULO 5

A CONFIGURAÇÃO DA REDE URBANA NA ÁREA EM ESTUDO

5.1 - A REDE URBANA REGIONAL

Observa-se na área de estudo uma rede configurada por características e

potenciais em comum entre os municípios e por um pequeno grau de inter-relações. O

sistema urbano, contudo, embora potencialmente existente, ainda não se desenvolveu,

uma vez que a rede deve caracterizar-se por “um conjunto de elementos e um conjunto

de relações entre aqueles elementos” (Marzola, 1991, op. ci.t).

Embora potencialmente semelhantes quanto às atividades econômicas e com

necessidade de preservação ambiental, os elementos dessa rede não interagem

sistematicamente, de forma a atingir os objetivos de desenvolvimento.

As dificuldades de desenvolvimento econômico e social dos municípios são

representadas pelos índices de desenvolvimento humano (IDH). Observa-se que os

índices de desenvolvimento humano dos municípios são baixos em relação aos índices

dos municípios de São José dos Campos e Taubaté, que são os municípios-sede das

Regiões de Governo em que os municípios em estudo se localizam. Considerando-se as

peculiaridades ambientais, econômicas e sociais da rede, estas condições evidenciam a

necessidade de planejamento e organização entre os elementos, em nível

microrregional,

A rede urbana microrregional entre os municípios de Campos do Jordão, Santo

Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato caracteriza-se pelos

seguintes aspectos:
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- Dependência dos municípios com relação aos municípios-sede das regiões de

governo de São José dos Campos e Taubaté nas questões ligadas à saúde,

educação superior e comércio especializado;

- Problemas de expansão urbana devido às características morfológicas;

- Semelhança nos aspectos físico-geográficos, climáticos e de transporte viário;

- Necessidade de planejamento e administração do desenvolvimento turístico.

Atualmente o município de Campos do Jordão tem condições de atender os

demais municípios da rede em alguns setores, como o da saúde. Campos do Jordão

atende os demais municípios da rede em algumas especialidades médicas, porém, a

maioria delas é requisitada nos municípios de Taubaté e São José dos Campos.

Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato não possuem hospital, o que obriga

a população a depender dos municípios de Taubaté e São José dos Campos, onde São

Bento do Sapucaí também busca, em menor grau, auxílio ao sistema de saúde. A

população de Santo Antônio do Pinhal tem buscado pronto atendimento em Campos do

Jordão; nos demais casos, busca-se atendimento em Taubaté.

Os cursos no nível de graduação e pós-graduação são procurados,

principalmente, em Taubaté e São José dos Campos. Em Campos do Jordão está

instalada a Faculdade SENAC, que oferece cursos de Bacharelado em Hotelaria;

Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Gastrononia, Turismo, Gastronomia, em

Gestão Ambiental; além de cursos técnicos em Turismo e Hotelaria e outros cursos de

pós-graduação e de treinamento e qualificação.

Muitos produtos especializados como eletrônicos, vestuários etc., muitas vezes

são procurados nos municípios de São José dos Campos e Taubaté. O município de São

José dos Campos possui quatro grandes centros de compras, hipermercados, além do
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comércio popular, o que faz com que o município tenha condições de atender,

juntamente com o município de Taubaté, a população da área em estudo.

Com relação aos problemas de ocupação urbana, característica comum aos

municípios em estudo, observa-se que, embora em diferentes graus, em todos os

municípios há problemas de ocupação de áreas impróprias. Este problema, ocasionado

principalmente pelas características morfológicas, impulsionado pelo crescimento da

área urbana, pelo empobrecimento da população e a falta de planejamento, tem sido

preocupação dos governos municipais.

No município de Campos do Jordão encontram-se os problemas mais graves

com relação à ocupação de áreas impróprias e de moradias irregulares. O município

estuda a realização de um projeto em conjunto com a Fundação de Ciências e

Tecnologias Aplicadas – FUNCATE, que visa o monitoramento da ocupação de áreas

impróprias através da utilização de imagens de sensoriamento remoto. A realização do

projeto ainda não está definida.

Os municípios estão situados na Serra da Mantiqueira e apresentam

homogeneidade quanto aos aspectos físico-geográficos e climáticos que, por um lado,

dificultam a implantação de indústrias de médio e grande porte e, por outro, estimulam

o desenvolvimento do turismo.

No desenvolvimento do turismo, segundo informações das prefeituras locais, os

municípios dependem principalmente dos turistas vindos da Região Administrativa de

São José dos Campos e da Região Metropolitana de São Paulo. Observa-se atualmente

que cada município tem procurado desenvolver o potencial turístico, baseado na

paisagem, no produto que lhe é peculiar e na infra-estrutura que pode oferecer, aliando

essas condições ao nome da Serra da Mantiqueira, que é referência quando se trata de

turismo nacional e internacionalmente, pela beleza de seu sítio.

O descanso, as atividades sociais, a visitação, as compras, e os esportes radicais

vôo livre, montanhismo etc., têm sido os condutores do turismo desenvolvido nos
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municípios, que já têm realizado alguns eventos em conjunto, embora de forma

descontínua.

O município de Campos do Jordão oferece turismo de alto padrão. O Festival de

Inverno é um exemplo disso. Os demais municípios apoiam-se principalmente no

turismo de descanso e esportivo.

Observa-se que na rede em estudo nem todas as cidades oferecem o mesmo grau

de serviços, mas se estruturam em diferentes níveis de atuação e são capazes de atender

diferentes funções na principal atividade econômica da rede: o turismo, embora se

evidencie nos municípios a necessidade de planejamento e organização dessa atividade

de modo a atingir melhores índices de desenvolvimento e sustentabilidade.

Estudos realizados por vários autores, dentre os quais está Walter Christaller,

apontam a necessidade da presença de pelo menos um centro urbano polarizador como

condição necessária para a formação de uma região. Além de ocupar papel de

polarizadores, alguns centros atuam como receptores e difusores de desenvolvimento.

Segundo a Teoria dos Lugares Centrais, a hierarquia de uma rede de cidades

pode ser organizada de acordo com os seguintes aspectos, dentre outros: a) princípios de

mercado; b) princípos de tráfego; c) princípios sócio-político ou administrativos.

À luz dessas considerações, podemos afirmar que o município de Campos do

Jordão ocupa papel de centro urbano polarizador na rede, considerando-se que:

− É o maior mercado turístico da rede;

− Apresenta as melhores condições de tráfego e, embora o seu principal acesso

– a Rodovia Floriano Peixoto – também atenda a outros municípios, Campos

do Jordão é o que recebe o maior fluxo de turistas por esta via;
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− Dispõe do maior número de sedes de instituições públicas, de saúde,

educacionais, estabelecimentos bancários, industriais, de serviços, lazer e

comércio da rede, capazes de atender, inclusive, aos demais municípios da

rede.

Em todos os municípios da rede os setores de comércio e serviços têm ocupado

a maior parte da população. Os dados relativos ao emprego nos municípios,

apresentados na Tabela 5.1, mostram que dos empregos ocupados no ano de 2000 em

Campos do Jordão na indústria, comércio e serviços, 88% concentravam-se no comércio

e nos serviços; em Santo Antônio do Pinhal eram 98% no comércio e serviços; em São

Bento do Sapucaí 88% e em Monteiro Lobato eram 97%. Esses dados comprovam a

importância do comércio e dos serviços na economia da rede e a função polarizadora de

Campos do Jordão.

Tabela 5.1 - Pessoal Ocupado na Indústria, no Comércio e

Serviço nos Municípios em Estudo, em 1995 e 2000.

EMPREGOS CAMPOS DO
JORDÃO

MONTEIRO
LOBATO

SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ

SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

Empregos ocupados
na indústria

1014 886 47 36 8 108 70 15

Empregos ocupados
no comércio

969 1680 48 130 47 61 25 70

Empregos ocupados
nos Serviços

3353 4974 126 382 170 394 454 403

Fonte: Seade, 2002.

A Tabela 5.2 apresenta a comparação entre o número de estabelecimentos da

indústria, do comércio e de serviço entre 1995 e 2000. Os dados são da Relação Anual

de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho. Consideram-se como

estabelecimentos as unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com

endereços distintos. No caso dos estabelecimentos com mais de uma atividade

econômica, o enquadramento considerou a atividade principal.



153

Tabela 5.2 - Números e Estabelecimentos da Indústria,

                                   Comércio e de Serviços, em 1995 e 2000.

CAMPOS DO
JORDÃO

MONTEIRO
LOBATO

SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ

SANTO ANTÔNIO
DO PINHAL

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

Estabelecimentos da
indústria

210 149 8 4 29 21 10 10

Estabelecimentos do
comércio

419 498 9 16 25 37 20 27

Estabelecimentos de
Serviços

383 470 8 28 24 30 13 30

Fonte: Seade, 2002.

Os dados comprovam a importância dos setores de comércio e serviços na

economia da região. Observa-se, também, que houve crescimento no número de

estabelecimentos de comércio e serviço enquanto houve decréscimo no número de

estabelecimentos industriais na microrregião. O número de estabelecimentos de

comércio aumentou 22,1% e o número de estabelecimentos de serviço aumentou 30,3%;

confirmando a importância das atividades do setor terciário na microrregião.

As principais atividades econômicas dos municípios, em ordem de importância,

são apresentadas na Tabela 5.3, a seguir.

Tabela 5.3 - Principais Atividades Econômicas dos Municípios em Estudo.

MUNICÍPIO PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS

CAMPOS DO JORDÃO Turismo, comércio, indústria

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Agricultura, pecuária leiteira, turismo

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL Agricultura, comércio local, turismo

MONTEIRO LOBATO Agricultura, pecuária leiteira e de corte, comércio local

Fonte: Prefeituras Municipais e Cone Leste Paulista, 2003.
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Observa-se que em Campos do Jordão o turismo é inquestionavelmente a

principal atividade econômica. Os demais municípios, que atualmente estão realizando

ações que buscam o desenvolvimento do turismo, têm a agricultura como principal

atividade econômica.

Segundo Malta (1993, op. cit),

“o desenvolvimento de regiões turísticas, ou para fins de lazer, é condicionado,

entre outros aspectos, pela economia do terciário. Elementos como distância,

acessibilidade e destino final, fazem das localidades turísticas um “produto”,

tanto mais procurado quanto sua qualidade em termos de atrações, serviços e

equipamentos oferecidos pelo setor.”

O crescimento das atividades turísticas significa o crescimento do comércio, das

atividades dos prestadores de serviços, entre outros, assim como impulsionam a

aplicação de recursos particulares no setor imobiliário, investimentos públicos no setor

viário, na implantação de centros de lazer etc. Desta forma, as atividades turísticas

impulsionam a economia regional e, se conduzidas com planejamento, organização e

sustentabilidade, através de  ações articuladas, podem elevar a qualidade de vida na

região como um todo.

Em todos os municípios, o turismo sofre influências de agentes locais,

representados pelo governo municipal e pela população que busca desenvolver suas

atividades econômicas, como o artesanato, implantação de pousadas, entre outras

atividades; assim como sofre influências de agentes externos, como investidores na área

hoteleira, de alimentação, imobiliária etc. Essa complexidade de relações deve ser

norteada pela ação dos governos locais, cujas principais atribuições devem ser zelar

pelo bem-estar da população.
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5.2 - AÇÕES ARTICULADAS ENTRE OS MUNICÍPIOS EM ESTUDO

Os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro

Lobato não possuem em sua estrutura administrativa pasta dedicada ao planejamento

municipal, embora este seja contemplado na Lei Federal no. 10.257, de 10 de julho de

2001 (Estatuto da Cidade) como um dos instrumentos de política urbana. Nestes

municípios as secretarias ou diretorias como as de transportes, meio ambiente, turismo,

entre outras, dedicam-se ao planejamento na sua área de atuação.

Em nível microrregional, não há até o momento nenhum órgão, associação ou

consórcio que efetivamente articule ações de planejamento e gestão integrada entre os

municípios em estudo.

Os municípios são membros do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do

Paraíba – CODIVAP, que tem atuação em toda a Região do Vale do Paraíba.  O

CODIVAP formou-se em 1969, com objetivo de estudo, planejamento e execução de

um programa de obras de interesse comum entre os municípios consorciados. Os

municípios em estudo participam do CODIVAP que, não sendo órgão executivo, tem

limitações em sua atuação.

Os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro

Lobato participam do Fórum de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável,

coordenado pelo Governo Federal. O Fórum poderá constituir-se em oportunidade de

aproximação dos municípios, embora efetivamente ainda não haja agenda de reuniões

entre os municípios da rede que participam do Fórum.

Representantes dos municípios em estudo têm se reunido para tratar das

questões relativas às Bacias Hidrográficas, a partir da criação do Comitê de Bacias

Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), criado em 2001. Anteriormente, os

municípios estavam vinculados ao Comitê do Rio Paraíba. O CBH-SM engloba os

municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí e é

um órgão gestor dos recursos hídricos dessa área, de acordo com as normas da política

estadual de São Paulo.
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O CBH-SM é responsável pela política de gestão dos recursos hídricos na região

da Serra da Mantiqueira. Formado por 18 membros, tem em sua composição:

representantes do Instituto Pinho Bravo, ONG CALMA, Associação Comercial e

Industrial de São Bento do Sapucaí, Cooperativa Agropecuária de São Bento do

Sapucaí, Associação Comercial e Agropecuária de Santo Antônio do Pinhal,

representantes das prefeituras dos três municípios; representantes do Estado: DAEE,

Sabesp, Cetesb, Secretaria do Meio Ambiente (DPRN), Secretaria de Abastecimento

(CATI) e Secretaria de Saúde.

Devido às potencialidades do turismo, as secretarias e diretorias de turismo e

cultura desses municípios são as que têm trabalhado de forma mais próxima.

Algumas atividades turísticas têm sido desenvolvidas em conjunto pelos

municípios. Nos anos de 2001 e 2002 foi realizado o evento Circuito da Mantiqueira,

promovido pelas secretarias e diretorias de turismo e cultura dos quatro municípios. O

Circuito foi uma série de eventos musicais, financiados por patrocinadores e pelas

prefeituras, e teve apoio da Secretaria de Cultura do Estado.

Em 2002 foi realizada a Exposição de Artes e Artefatos da Mantiqueira, em São

Bento do Sapucaí. A exposição teve a participação de representantes das demais cidades

da rede. Também em 2002 foi realizado o Desafio de “Mountain Bike” da Mantiqueira,

que teve a participação de São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão e Santo Antônio do

Pinhal, com o objetivo de impulsionar o turismo nesses municípios.

Foi idealizado em 2002 o Circuito Ecoturístico da Mantiqueira, pela Embratur,

Fundação Pedra do Baú, Instituto Ecoturismo do Brasil e pelas prefeituras de Santo

Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. O objetivo deste

Circuito é criar o Pólo Ecoturístico da Mantiqueira, englobando a região serrana,

especialmente os municípios citados.
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A Associação de Hotéis de Campos do Jordão está estudando a possibilidade de

criação de uma revista que divulgue os municípios de Campos do Jordão, Santo

Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, entre outros.

5.2.1 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E

            SUSTENTÁVEL – DLIS

O Programa de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DLIS foi

instituído pelo Governo Federal a partir do Programa Comunidade Ativa criado em

1999, para atender a municípios considerados de baixo Índice de Desenvolvimento

Humano. Os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro

Lobato estão entre os municípios abrangidos pelo Programa.

O DLIS, segundo o Governo Federal, é uma metodologia de indução ao

desenvolvimento em comunidades pobres, que funciona com os seguintes passos

prioritários e básicos:

1. A comunidade faz um diagnóstico participativo para conhecer sua realidade,

identificando os seus problemas e descobrindo suas vocações e

potencialidades;

2. A partir desse diagnóstico é feito, também de modo participativo, um plano

de desenvolvimento para a comunidade;

3. Do plano de desenvolvimento é extraída uma agenda com ações prioritárias

que deverão ser executadas pela própria comunidade (numa agenda de ação

local) ou através de parcerias que serão negociadas (numa agenda de

negociação) com os diversos parceiros possíveis;

4. Tudo isso é organizado por um Fórum democrático, formado pelas diversas

lideranças de todos os segmentos produtivos, sociais, políticos e culturais

locais;
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5. Essas lideranças locais são capacitadas para a gestão local do seu processo

de desenvolvimento;

6. É celebrado um pacto de desenvolvimento entre o Fórum e os diversos

parceiros identificados e que assumam compromissos com a execução de

ações (Governo Federal, Governo do Estado, Prefeitura, empresas etc).

O DLIS é executado pela Agência para Educação para o Desenvolvimento

(AED), que executa e garante a qualidade, em nível nacional, do processo de

capacitação em Desenvolvimento Local Integrado Sustentável.

A AED é um órgão público cujo propósito é aumentar a capacidade de gestão e

a capacidade de empreender de micro e pequenas empresas, governos locais e

organizações do terceiro setor, sobretudo quando inseridos em processos de

desenvolvimento integrados e sustentáveis, a partir de três grandes linhas de ação: a

elaboração e a disseminação de um novo paradigma de desenvolvimento, a articulação

da distribuição do conhecimento e a capacitação de agentes de desenvolvimento. 

O DLIS tem como base o programa do Comunidade Ativa, que  é uma estratégia

de combate à pobreza e de promoção do desenvolvimento no país. O programa aposta

no desenvolvimento local integrado e sustentável como alternativa para reduzir os

problemas sociais e econômicos de localidades mais pobres.

A proposta do Programa da Comunidade Ativa é de que as ações de

desenvolvimento sejam decididas pela própria população, rompendo com as práticas

assistencialistas e programas impostos de redução da pobreza. A partir de uma ampla

mobilização popular, os próprios municípios identificam suas vocações, necessidades e

montam sua lista de prioridades.

Coordenado pela Secretaria-Executiva da Comunidade Solidária, o DLIS

começou a ser implantado em 157 localidades.
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O DLIS parte do pressuposto que políticas assistenciais e compensatórias

aliviam, mas não resolvem o problema da pobreza. Somente uma iniciativa de parceria

entre Estado e sociedade pode mudar as condições das localidades mais necessitadas: o

desenvolvimento local integrado e sustentável.

Segundo os organizadores do DLIS um do seus objetivos é estimular o

surgimento de comunidades sustentáveis que caminhem com as próprias pernas,

dependendo cada vez menos do governo. Contudo, durante a execução do programa nos

municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato não

estão sendo realizadas reuniões entre os municípios a fim de partilhar as experiências.

Segundo as diretrizes do Programa, o primeiro passo é a capacitação das

lideranças locais que fazem um diagnóstico dos problemas, obstáculos a serem vencidos

e vocações da localidade. É elaborado um plano de desenvolvimento local e

estabelecidas as prioridades do lugar.

Com base na agenda local preparada por um fórum formado por representantes

de diversos setores sociais, é feita a negociação entre a oferta dos programas (federais,

estaduais e municipais) e a demanda da localidade. A etapa seguinte é o Pacto de

Desenvolvimento Local assinado por todos os parceiros para cumprimento de metas e

prazos.

O Programa Comunidade Ativa prevê as seguintes ações:

1) Mobilização e convocação dos atores locais para a Sensibilização.

2) Capacitação Local e Sensibilização.

3) Celebração do Termo de Parceria Inicial.

4) Constituição e capacitação do Conselho ou Fórum Local de

     Desenvolvimento.
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5) Constituição e capacitação da Equipe Gestora Local.

6) Elaboração do Diagnóstico Participativo Local.

7) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local.

8) Elaboração da Agenda Local.

9) Articulação da oferta de programas e ações governamentais e não

governamentais com a demanda pública expressa na Agenda Local.

10) Celebração do Pacto de Desenvolvimento Local.

11) Implantação da Agenda Local.

12)Capacitação para o trabalho de implementação da Agenda Local.

13) Avaliação de desempenho.

14) Premiação ou descredenciamento do município.

O Governo Federal oferece programas federais segundo as demandas das

Agendas Locais, criadas dentro do Fórum DLIS. A Secretaria-Executiva coordena,

acompanha e avalia o programa, além de articular a execução das ações entre os vários

parceiros.

O Governo Estadual cria uma Equipe Interlocutora e outra Facilitadora no

Estado e compatibiliza os programas estaduais com as demandas identificadas nas

Agendas Locais.

Cabe às prefeituras mobilizar a sociedade, estimulando o Fórum Local de

Desenvolvimento a participar da Equipe Gestora Local, de modo a garantir a execução

dos programas municipais de acordo com a Agenda.
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É função do SEBRAE a execução do “SEBRAE Desenvolvimento Local”, um

programa de apoio ao Desenvolvimento Local Integrado Sustentável criado para

estimular o empreendedorismo e o surgimento de novas oportunidades de negócios.

5.2.2 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MONTEIRO LOBATO,

             SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

             NO FÓRUM DLIS

Segundo a prefeitura local, o município de Monteiro Lobato tem cumprido com

as metas traçadas pelo programa, desenvolvendo a sua agenda local. Foi elaborado em

maio de 2002 o Regimento Interno do Fórum de DLIS do município.

Segundo o Regimento, o Fórum de DLIS será composto por pessoas físicas

residentes no município de Monteiro Lobato, pelos órgãos da administração pública

direta e indireta e de todas as demais entidades representativas do município. O governo

municipal é representado pela Diretora do Meio Ambiente.

São atribuições do Fórum de DLIS do município de Monteiro Lobato propor

estratégias de desenvolvimento local, integrado e sustentável em conformidade com o

documento de referência do Programa Comunidade Ativa.

Foi realizado pelo Fórum de DLIS um diagnóstico Participativo Local do

município de Monteiro Lobato. A coleta de dados para elaboração do diagnóstico

pautou-se nos seguintes instrumentais, segundo o relatório local:

- Levantamento junto à comunidade, durante as palestras de sensiblização nos

principais bairros do município, das necessidades prioritárias existentes no

município que, se atendidas, auxiliariam no desenvolvimento de Monteiro

Lobato;
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- Discussão, pelos componentes do Fórum, das necessidades apontadas no

levantamento das necessidades, acrescidas de outras necessidades levantadas

pelo próprio Fórum;

- Divisão das necessidades apontadas em áreas temáticas, em que cada

necessidade levantada foi apresentada pelo grupo temático, para discussão e

análise pelos participantes do Fórum;

- Pesquisa realizada pelos componentes do Fórum para levantamento do perfil

de cada área  temática, a fim de apontar os recursos já existentes no município

em relação à cada área temática;

- Levantamento das principais potencialidades do município pelo componentes

do Fórum;

- Pesquisa realizada pelos componentes do Fórum, com apoio dos jovens das

escolas para apontamento da vocação do município.

As atividades do programa DLIS são divulgadas na comunidade através do

Boletim Informativo, da Rádio Comunitária e de reuniões nos bairros, de forma a

permitir o acesso de toda a comunidade às informações do Fórum.

O diagnóstico participativo local, produto do trabalho do Fórum, elaborou

relatório que traz história, geografia, dados estatísticos, potencialidades, perfis das

atividades econômicas e respectivas necessidades, ecologia e meio ambiente, educação

e cultura, esporte e lazer, infra-estrutura, saúde, segurança, área social e turismo. O

diagnóstico constitui importante material sobre o município, uma vez que além dos

dados, traz análises sobre problemas e potencialidades de cada área, incluindo um plano

de metas para cada área pesquisada.

O diagnóstico apresenta o resultado da pesquisa realizada na primeira quinzena

de abril de 2002, com 496 moradores do município. Ao serem questionados sobre o que

Monteiro Lobato tem de melhor, 45% indicaram que é o meio ambiente (água, ar puro,

clima, montanhas); 22,6% indicaram a tranqüilidade (ausência de violência); 22,0%
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indicaram as atrações turísticas (pousadas, cachoeiras etc); 10,4% indicaram praça,

clube, futebol, escolas etc.

A partir do diagnóstico, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Local. Após

a pesquisa junto aos munícipes, discussões e trabalhos do Fórum, o plano traz como

conclusões:

- Eixo de desenvolvimento para o município: exploração sustentável do meio

ambiente;

- Potencialidades:

- nome do escritor Monteiro Lobato, suas obras e seus personagens;

- grande fluxo de turistas que passam pela cidade com destino a outros

municípios;

- apicultura orgânica;

- produção de doces caseiros e derivados de leite;

- festas regionais, danças folclóricas, padroeiros dos bairros;

- ateliês de arte e artesanato;

- terapeutas: fitoterapeutas, acupunturistas, terapeutas florais, reikianos, entre

outros;

- mirantes e grutas;

- patrimônio arquitetônico: igrejas e casarões antigos;

- cultura de plantas medicinais, hortas orgânicas etc;

- Sítio do Pica-Pau Amarelo.
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O relatório apresenta como objetivos estabelecidos pelo Fórum DLIS de

Monteiro Lobato, no prazo de 20 anos: qualidade de vida, sustentabilidade e inclusão

social.

Dentro das suas atividades, o Fórum DLIS de Monteiro Lobato organizou a

“Associação dos Pequenos Produtores Rurais” e a “Cooperativa das Costureiras”, com o

objetivo de discutir e realizar atividades para o desenvolvimento destas áreas. Em

cumprimento aos compromissos assumidos com o Fórum de DLIS a Bandeirante

Energia inaugurou no dia 11 de outubro de 2002 a Estação Repetidora de Radio

Comunicação para agilizar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, em

casos de interrupção, que era um dos problemas de afligiam a população de Monteiro

Lobato.

O SEBRAE foi o órgão responsável pela capacitação dos participantes do Fórum

e continua a desenvolver cursos de capacitação no município.

Segundo o Boletim Informativo DLIS de março de 2002, o Programa

Comunidade Ativa chegou no município de Monteiro Lobato como o impulsionador de

que a comunidade precisava.

No município de São Bento do Sapucaí foi realizado diagnóstico Participativo

Local do município. O relatório apresenta informações demográficas, históricas e

geográficas; dados da administração municipal; infra-estrutura básica como energia

elétrica, água e esgoto, telefonia e transportes. No item transportes, o relatório ressalta a

importância da manutenção do sistema viário de bom nível para o pleno

desenvolvimento das atividades econômicas do município.

O relatório destaca a potencialidade turística do município, a ser desenvolvida a

partir da participação do poder público, da iniciativa privada e a população em geral,

visando confeccionar uma estratégia de ”marketing”.
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Com relação à estrutura de produtos turísticos, como o relatório denomina

alguns elementos da paisagem do município, são destacados: Pedra do Baú,  Igreja

Matriz,  bairro Quilombo,  Mirante das Hortências, Cachoeira dos Amores, Fazenda do

Estado (onde funciona o Núcleo de Produção de Mudas), região do Toldi (que inclui a

Cachoeira do Toldi).

Como oportunidades de investimento no município, o relatório destaca:

− Beneficiamento industrial de leite e seus derivados;

− Industrialização de Frutas (agroindústria);

− Loja de calçados;

− Entreposto de comercialização de hortifrutigranjeiros;

− Loja de Eletro-Eletrônicos;

− Hotéis, pousadas, restaurantes etc.

O relatório apresenta dados do estudo “Brasil em Foco 99” produzido pela

Target Pesquisas e Serviços de Marketing Ltda, baseado em dados do IBGE e de outras

instituições oficiais, referentes à demografia, consumo, renda per capita, comércio,

indústrias, serviços, entre outros.

Em Santo Antônio do Pinhal foi elaborado o relatório “Plano de

Desenvolvimento do Futuro de Santo Antônio do Pinhal tendo como Vocação o

Turismo”. Este relatório foi concebido a partir da 1ª Oficina de Planejamento

Participativo realizada em maio de 2002, que contou com membros do Fórum de Santo

Antônio do Pinhal, composto por líderes do município, empresários, representantes de

empresas, autônomos, artesãos, representantes de bairros, prefeitura municipal,

vereadores e outros.
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O relatório apontou os “pontos fortes” e os “pontos fracos” existentes no

município, para que este desenvolva atividades turísticas de forma eficiente.

Dentre os pontos fortes do município, o relatório destaca:

− Transporte: malha rodoviária bem distribuída, facilidade de acesso.

− Abastecimento de água: boa qualidade, mercados bem abastecidos.

− Abastecimento de luz: extensão de rede de iluminação em todos os bairros.

− Comunicação: acesso telefônico em todo o município, potencial para

aprimoramento. Centro de Informação: 2 pontos de informação, boa

localização.

− Educação: melhoria da qualidade do ensino através da municipalização,

fornecimento de transporte gratuito aos alunos.

− Patrimônio natural, cultural e turístico: cachoeiras, Pico Agudo, vegetação

natural, água e clima, mirante, maior incentivo nas festas da igreja, boas

pousadas, bons restaurantes.

− Saúde: facilidade de acesso aos hospitais de cidades vizinhas, diversidade de

especialistas médicos no centro de saúde.

Dentre os pontos fracos do município de Santo Antônio do Pinhal indicados pelo

relatório, estão:

− Infra-estrutura básica: Inexistência de controle de zoonoses e de coleta

seletiva de lixo, praças e jardins mal cuidados, inexistência de plantão médico

noturno e nos finais de semana, existência de tráfego pesado, transporte

público coletivo altamente precário, sinalização inexistente.

− Expansão imobiliária desordenada, loteamentos clandestinos a partir de

subdivisões na zona rural.
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− Educação: existência de muitos analfabetos no município e insuficiência de

educação ambiental nas escolas.

− Falta de empregos.

− Inexistência da identidade do artesanato local.

− Perda da raiz cultural do município.

− Recursos naturais: agressões aos rios e áreas de mananciais, projeto de meio

ambiente deficiente.

− Comunicação: abrangência limitada da rádio, correio deficitário, insuficiência

de telefones públicos nos bairros, inexistência de provedor local para internet.

− Informação e capacitação técnica-gerencial: pontos turísticos desestruturados,

ineficiência do ensino profissionalizante para jovens, empresários mal

preparados, inexistência de produtos turísticos, sazonalidade desequilibrada

do turismo local.

5.3 - ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS,
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E ENTIDADES
SOCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM ESTUDO

Como apontado por Gottdiener (1993), o espaço é produto e instância da

sociedade, produzido por um processo social de estruturação. No espaço intra e

interurbano há uma complexa relação de agentes, que cresce na proporção em que

aumenta o interesse capitalista no espaço. Dentre os agentes está o Estado, através das

organizações governamentais nos níveis federal, estadual e municipal; estão as

organizações não governamentais (ONGs); a sociedade organizada; além das

organizações com interesses privados.

Este estudo procurou destacar alguns dos agentes que atuam na microrregião,

suas missões e ações no espaço intra e interurbano, com o objetivo de compreender a

dinâmica sócio-espacial a partir das relações entre esses agentes. Como apresentado a
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seguir, a presença de ONGs é muito forte na microrregião, em especial aquelas voltadas

às questões ambientais.

Existem vários órgãos públicos e privados e ONGs que atuam na área em estudo

através de apoio, financiamento e desenvolvimento de atividades. Dentre esses órgãos,

este estudo destaca:

- Conselho Pró-Turismo do Cone Leste Paulista: A Agência de Negócios do

Conselho Pró-Turismo do Cone Leste Paulista tem como objetivo principal

promover o desenvolvimento turístico e proteção do patrimônio natural e

cultural especialmente da Região formada pelos municípios do Vale do Paraíba

e Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Região de Mogi das Cruzes, buscando

para isso a participação de todas as comunidades envolvidas.

A Agência tem por objetivos:

− Apoiar a organização de palestras, fórum e feiras relativas ao setor de

turismo.

− Fazer captação de eventos, desenvolver e promover calendário de eventos.

− Estabelecer convênios de cooperação técnica com outras cidades ou

entidades, nacionais ou estrangeiras e órgãos públicos Municipais, Estaduais

e Federais.

− Colaborar para implantação do turismo de forma profissional e de

preservação do meio ambiente.

− Promover a divulgação dos atributos do setor de turismo e toda cadeia

produtiva nas regiões de interesse do turismo.

− Realizar cursos para instituições e empreendedores, empresários e mão-de-

obra.
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− Propor soluções, atos ou instruções regulamentares necessárias ao pleno

exercício de suas funções.

− Desenvolver programas e projetos, visando incrementar o turismo receptivo

em particular na Região.

− Apoiar e orientar a formação de Conselhos Municipais de Turismo.

A Agência do Cone Leste Paulista mantém na internet um conjunto de

informações que se constitui um importante meio de divulgação desses

municípios.

− Comitê de Bacias Hidrológicas : O Comitê de Bacias Hidrográficas da

Serra da Mantiqueira – CBH. Criado em junho de 2001 após a separação

dos municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento

do Sapucaí, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul que,

até então, era responsável pela gestão dos recursos hídricos de todo o Vale

do Paraíba.

Segundo os diretores do novo órgão gestor, a separação deu mais autonomia

para a Serra da Mantiqueira para viabilizar seus projetos de recuperação ou

manutenção da qualidade dos recursos hídricos da região.

− SEBRAE: O SEBRAE tem atuado como órgão consultor e gestor do Fórum

de DLIS, além de outras atividades como capacitação de pessoal, assessoria

comercial e eventos, assim como na elaboração de dignósticos municipais.

− A Universidade de Taubaté, em parceria com a Uniararas está

desenvolvendo nos municípios de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do

Pinhal cursos à distância de graduação em Normal Superior. As aulas são

televisivas com acompanhamento de orientador treinado na sede da

Uniararas.
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− Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de

São Paulo – CDHU: A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo tem realizado projetos habitacionais na

região em estudo. A Figura a seguir apresenta um conjunto habitacional

vertical da CDHU, em Campos do Jordão.

                     Figura 5.1 – Conjunto Habitacional da CDHU em Campos do Jordão.

                                         Fonte: CDHU

Nos municípios foram realizados projetos na modalidade “Habiteto” e

Empreitada Global”. A modalidade “Habiteto” é um programa habitacional

da CDHU que consiste na parceria  estado/município. A CDHU, através de

convênios com as prefeituras municipais financia o material de construção.

A prefeitura doa o terreno, implanta as redes de serviços de infra-estrutura,

gerencia os recursos, administra as obras e treina os mutirantes, a parte de

edificação das casas, em regime de mutirão, fica a cargo da população

beneficiária.

A modalidade “Empreitada Global” tem como objetivo principal a

implantação de conjuntos habitacionais cujas obras são contratadas pela
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CDHU, por concorrência pública. Neste programa, a empresa construtora

contratada é responsável pela aquisição do terreno, pelo parcelamento e

urbanização do solo, inclusive pela implantação de toda a rede de serviços e

pela edificação das moradias.

A Tabela 5.4 apresenta os projetos desenvolvidos no período entre 1992 e

outubro de 2002.

Tabela 5.4 - Projetos Habitacionais do CDHU nos Municípios em Estudo.

MUNICÍPIO PROJETO HABITACIONAL MODALIDA
DE

DATA DE
SORTEIO

CAMPOS DO
JORDÃO

− 100 apartamentos com área total de 42,62m2.

    Valor contratual: R$1.492.527,92.

− 240 apartamentos com área total de 42,62m2.

    Valor contratutal: R$4.556.956,80.

− 100 apartamentos com área total de 51,44m2.

Valor contratual: R$R$1.898.732,00

Habiteto

Habiteto

Habiteto

02/05/1999

05/01/2001

05/01/2001

SÃO BENTO
DO SAPUCAÍ

− 50 casas com área total de 43,18m2.

    Valor contratual: R$386.001,00

− 42 casas com área total de 35,72m2.

    Valor contratual: 232.148,40

Habiteto

Empreitada
Global

31/08/2002

19/01/1996

MONTEIRO
LOBATO

− 27 casas com área total de 45,71m2.

    Valor contratual: R$204.302,25.

Habiteto 12/01/2001

SANTO
ANTÔNIO DO
PINHAL

Não há registro de empreendimentos programados
ou em produção nos últimos 10 anos.

Fonte: CDHU, 2003.

Segundo Albuquerque (2002), são muitos os reflexos econômicos nos

municípios onde foram construídas unidades habitacionais da CHDU. A movimentação

é sentida em vários setores da economia local, uma vez que ao deixarem de pagar

aluguel, as famílias têm condições de passar a adquirir determinados bens que até então

não lhes era possível. O mercado imobiliário tem que adequar os valores do aluguel.
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Além dessas mudanças, segundo artigo editado pela CDHU, o plano

habitacional gera empregos diretos e indiretos.

Dentre os agentes no nível intra-urbano estão os conselhos municipais que,

como mecanismos de participação social, devem ser instâncias locais de diálogo e

negociação social que permitam o desenvolvimento de ações locais que visem resolver

problemas comuns. Apesar de os conselhos não legislarem estes possibilitam a

participação das comunidades.

Alguns dos agentes atuantes na microrregião são destacados a seguir.

• No município de São Bento do Sapucaí:

- Conselho Municipal do Turismo – COMTUR. O COMTUR atua em

conjunto com a Prefeitura Municipal, no desenvolvimento do turismo local.

- Conselhos de Saúde, de Educação, de Alimentação Escola, dos Direitos

da Criança e do Adolescente, de Desenvolvimento Rural, de Assistência

e Desenvolvimento Social, de Defesa Civil, e Conselho Tutelar.

- ONG Associação dos Moradores e Amigos de São Bento do Sapucaí –

AMA. O objetivo da associação é atuar na representação, mobilização e

educação; representar a comunidade em fóruns de governos e ONGs.

Atualmente o principal projeto da AMA é a coleta seletiva e a reciclagem de

resíduos não orgânicos, realizado juntamente com a prefeitura. A AMA

conta com 50 associados.

- Associação Comercial.

- Casa de Agricultura do Estado de São Paulo. Subordinada à Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado, A Casa de Agricultura tem como

missão promover o desenvolvimento rural dentro do conceito de
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sustentabilidade, atuando junto às comunidades locais. A Casa de

Agricultura dá assessoria e apoio aos agricultores do município. A Casa atua

no Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, onde está

desenvolvendo um levantamento de dados sócio-econômicos e ambientais.

Funciona na Casa de Agricultura a Inspetoria de Defesa Agropecuária, que

desenvolve projetos de controle de vacinação e zoonoses, fiscalização de

feiras, exposições e leilões, e de transportes de animais. A inspetoria atende

também os municípios de Monteiro Lobato, Santo Antônio, entre outros.

- Núcleo de Produção de Mudas. Criado em 11/09/1944 através do Decreto

Estadual no. 14.182. O Governo do Estado de São Paulo desapropriou para

utilidade pública a propriedade agrícola com área de aproximadamente 101

hectares, onde está instalado o Núcleo.

As principais atividades do Núcleo de Produção de Mudas são:

desenvolvimento e adaptação de tecnologias para produção de mudas de

fruteiras; introdução de novas espécies e cultivares de fruteiras;

desenvolvimento de tecnologias na área de propagação vegetal; introdução de

novas espécies e cultivares como cevada, girassol, feijão, arroz, milho e

outras na região da Serra da Mantiqueira; desenvolvimento de substrato para

produção de mudas; produção e venda de mudas frutíferas e florestais nativas;

manutenção e condução de Bancos de Germoplasma e fruteiras de clima

temperado. As atividades do Núcleo se estendem a todo município que delas

necessite.

- Recanto São Benedito. Administrado pela Igreja Católica, o Recanto atende

atualmente 35 idosos. A entidade recebe doações, contribuições dos idosos e

da prefeitura.

- Centro Promocional Comunitário – CEPROCON. É uma entidade

mantida pela Igreja Católica, que atende crianças de 2 a 14 anos, algumas em
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período integral, inclusive educação especial. A entidade tem 33 anos;

atualmente atende a 200 crianças.

- Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos. A associação tem entre suas

atividades a divulgação dos produtos que desenvolve, o que tem contribuído

para que se construa a identidade dos produtos locais.

• No município de Monteiro Lobato alguns dos principais agentes são:

- Conselho de Segurança (CONSEG): composto pelo prefeito, delegado,

comandante da Polícia Militar , e representantes da câmara de vereadores e da

sociedade civil.

- Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). O COMTUR atua em

conjunto com a Prefeitura Municipal, no desenvolvimento do turismo local.

- Conselho Municipal de Educação;

- Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino

Fundamental (FUNDEF);

- Associação dos Artesãos “Cachoeira das Artes”;

- ONG “Grupo Ambientalista Ribeirão dos Passos – GARP”. As principais

atividades do GARP são a coleta seletiva do lixo, o viveiro para produção e

distribuição de mudas para reflorestamento  e a implantação de bosque. O

GARP tem por objetivo promover a preservação e a recuperação do meio

ambiente através da educação e conscientização da comunidade.

- Sindicato Rural.

- Centro Pedagógico “Casa dos Pandavas”: escola de ensino fundamental

criada em 1986, atende atualmente 135 alunos, em sua maioria população de



175

baixa renda. A entidade é mantida pela Associação Palas Atenas de São

Paulo.

- Asilo “São Vicente”.

- Associação dos Pequenos Produtores Rurais. Constituída em 14 de

novembro de 2002, a associação está em fase de consolidação. No ano de

2002 a associação apoiou a I Festa da Terra, evento cultural que incluiu

danças e músicas regionais, passeios e venda de produtos do município.

- Rádio Regional Lobatense. A rádio contribui muito com a comunidade,

inclusive, na divulgação das atividades do Fórum de (DLIS), no qual o

município participa.

- Cooperativa das Costureiras – COOPROC. Idealizada a partir das reuniões

do Fórum de DLIS, a cooperativa conta atualmente com 23 cooperadas

trabalhando no ramo da costura.

• Dentre os principais agentes no município de Santo Antônio do Pinhal, estão:

- Associações de Bairros.

- Assistência Social Pinhalense.  A associação atua em parceria com a

prefeitura.

- Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - Sutaco.  O

município, através da gestora do DLIS, está implementando o cadastramento

junto à Sutaco. O órgão é vinculado à Secretaria de Estado do Emprego e

Relações do Trabalho de São Paulo.

Criada há 30 anos, a Sutaco investe na promoção do artesanato como fonte de

renda e coordena as políticas públicas efetivas para o artesanato no Estado, e

também promove o escoamento de sua produção no Brasil e no exterior.
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Dentre os serviços prestados pela Sutaco, está a emissão de notas fiscais que

pode ser solicitada pelo artesão cadastrado, sobre as quais o artesão recolhe à

Sutaco a taxa de 5%.

- Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação Ambiental – SERRA.

As principais atividades são projetos de conservação ambiental, assessoria e

consultorias técnicas, acompanhamento interno dos crimes ambientais junto

aos órgãos de fiscalização, observância da legislação da APA Sapucaí Mirim,

junto ao poder legislativo.

- Casa da Agricultura. Subordinada à Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado, a Casa de Agricultura tem como missão promover

o desenvolvimento rural dentro do conceito de sustentabilidade, atuando junto

às comunidades locais. A Casa de Agricultura de Santo Antônio do Pinhal é

conveniada com a Prefeitura e atua em projetos de eletrificação rural,

atendimento à demandas na área ambiental e correção de aridez do solo. A

Casa atua também na APA e no Programa Estadual de Microbacias

Hidrográficas.

- Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. O COMTUR atua em

conjunto com a Prefeitura Municipal, no desenvolvimento do turismo local.

• Dentre os principais agentes no município de Campos do Jordão, estão:

- Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN) de

Campos do Jordão. Esta unidade da Secretaria do Meio Ambiente funciona

dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal), atendendo

aos municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos

do Jordão, além do distrito de São Francisco Xavier.

O DEPRN atua no licenciamento das atividades e empreendimentos que

impliquem em corte de vegetação nativa e em intervenções em áreas de
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preservação permanente da região. Em conjunto com a Polícia Florestal e de

Mananciais, também tem papel importante nas ações fiscalizadoras contra a

fauna e a flora.

- Conselho Municipal do Turismo – COMTUR. O COMTUR atua em

conjunto com a Prefeitura Municipal, no desenvolvimento do turismo local.

- Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – Sutaco.

- Associação de Reflorestamento da Serra da Mantiqueira – ARFLOM.

Situada no Parque Estadual de Campos do Jordão, tem como objetivo a

reposição e recuperação florestal. Suas principais atividades são o projeto de

reflorestamento da Serra da Mantiqueira e o projeto educativo Meninos

Ecológicos.

- ONG dos Campos dos Altos da Mantiqueira – CALMA. Esta ONG foi

criada com os objetivos de conservar, preservar e ampliar a recuperação do

meio ambiente nos municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do

Pinhal e São Bento do Sapucaí. As principais atividades traçadas pela ONG

são educação ambiental, projetos com comunidades locais, projetos de

conservação ambiental, campanhas de mobilização, assessoria e consultorias

técnicas, ecoturismo, pesquisa e desenvolvimento, excursionismo, turismo

rural e esportes radicais.

Atuando no município desde dezembro de 1998, no início das atividades a

ONG CALMA contou com 70 membros, dos quais somente cinco estão

atuando no momento. A CALMA buscou articulação com as ONGs dos

demais municípios da rede; porém, no momento, suas atividades estão muito

restritas, devido a questões alheias à vontade de seus membros, segundo o seu

representante. A CALMA tem representatividade no Comitê de Bacias

Hidrográficas, atuando com a ONG Pinho Bravo.
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- ONG Instituto Pinho Bravo. Tem como principal objetivo reverter os

problemas ambientais da região da Mantiqueira, em especial em Campos do

Jordão. O Instituto Pinho-Bravo é uma ONG pró-ativa, gerenciada como

empresa, sem fins lucrativos; segundo seus dirigentes, calcada em três

importantes pilares: a) estimular a associação entre trabalhos novos e em

andamento, buscando agregar uma ou mais entidades com propostas afins,

evitando desperdício de esforços; b) seus membros do Conselho Deliberativo

ou da diretoria não poderão exercer concomitantemente cargos políticos de

qualquer espécie; c) não tem como meta exercer a função de órgão

fiscalizador da legislação e procurará sempre que possível adotar a filosofia

de "educar e atrair adeptos para que não seja preciso punir".

Em seu quadro associativo, a ONG Pinho Bravo conta com proprietários de

imóveis na cidade, ambientalistas, educadores, líderes locais, além de

servidores públicos.  Dentre as suas atividades, o IPB desenvolve a

Campanha "Amigos do Ribeirão Capivari" – ARCA, cujo objetivo é a

despoluição do Ribeirão e a construção da Estação de Tratamento de Esgotos

da Estância.

A ONG Instituto Pinho Bravo realiza trabalho conjuntos com a ONG AME

Campos, desenvolvendo projetos como o de coleta seletiva e a ARCA.

- A Associação dos Amigos de Campos do Jordão – AME Campos é uma

entidade civil sem fins lucrativos, iniciativa dos empresários João Dória Jr. e

Eugênio Franco Montoro. Segundo seus dirigentes, os objetivos da AME

Campos são incentivar o turismo, defender o meio ambiente, propor normas

para melhorar o uso do solo e arquitetura, promover a geração de empregos,

valorizar a cidadania e apoiar programas públicos e privados para o

desenvolvimento ordenado de Campos do Jordão.

A entidade conta com a participação de mais de 100 empresários,

profissionais liberais e proprietários de imóveis em Campos do Jordão. A
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AME Campos tem reuniões mensais, intercalando encontros em São Paulo e

Campos do Jordão. Dentre as atividades da AME Campos, destacam-se:

- Escola de Caseiros AME Campos / SENAC-SP: A Escola de Caseiros

promove cursos para formação profissional de caseiros proporcionando

qualificação profissional inédita no país. A primeira turma, composta por

27 alunos, concluiu seu curso no mês de junho de 1999.

- Doação de Ambulância com UTI para a Santa Casa de Misericórdia de

Campos do Jordão.

- Livro sobre Campos do Jordão: A AME Campos viabilizou recursos junto

à Telesp Celular, para patrocinar um livro de arte fotográfica, editado pela

DBA Editora, sobre Campos do Jordão.

Dentre os projetos apoiados pela AME Campos, estão: coleta seletiva do

lixo; controle de invasão de terras; código de proteção à paisagem; plano

diretor de turismo; melhoria da segurança - apoiar projetos do CONSEG;

apoio à construção de centros comunitários; geração de empregos  (projeto

mãos à obra ); saúde preventiva (projetos Campos com Saúde); campanha

do inverno (projeto Campos com Agasalho) etc.

- Fundação Pedra do Baú é uma organização não-governamental sem fins

lucrativos, que desenvolve um projeto de parque privado com apoio do

Instituto Peabiru de Ecoturismo. Segundo o diretor de Captação de Recursos

da entidade, o objetivo dessa iniciativa é promover o turismo ecológico com o

patrocínio de grandes empresas para que, futuramente, o parque se torne auto-

sustentável. A Fundação localiza-se a 25 quilômetros da entrada de Campos

do Jordão. Atualmente a Fundação recebe apoio de empresas privadas.

- ONG Grupo de Estudos Ecológicos e Controle Ambiental – GECA.

Principais objetivos: vigilância ambiental (fauna e flora) e palestras em
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escolas de ensino fundamental. O GECA tem atuado juntamente com o

Instituto Pinho Bravo.

- Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT. Segundo dados do Sebrae, o

PAT de Campos do Jordão funciona como uma agência de empregos

totalmente gratuita, cadastrando de um lado, empresas e pessoas físicas como

possíveis empregadores, e de outro lado as pessoas desempregadas em busca

de trabalho, nas mais variadas áreas.

No período de um ano, o PAT Campos do Jordão, cadastrou 4.000 pessoas,

das quais 850 foram empregadas. Uma das dificuldades deste balcão é a falta

de qualificação da população local. A televisão local informa a população

sobre o balcão de empregos; isto atrai pessoas do Vale com a qualificação

solicitada que preenchem as vagas oferecidas

- Comissão Municipal de Emprego. Constituída pelo decreto 3.955/00, em 31

de julho do ano 2000. Dentre seus objetivos, está selecionar pessoas para o

Programa de Qualificação da Secretaria do Emprego do Estado de São Paulo.

- Comissão de Justiça e Redação; de Finanças e Orçamento; de Obras,

Serviços Públicos; Ecologia e Atividades Privadas;  de Saúde, Educação e

Assistência Social;  de Legislação Participativa; de Turismo.

- CEPROM Campos do Jordão- Centro de Educação Profissional da

Mantiqueira.

- Sindicato dos Hoteleiros.

Tem sido forte a presença de imobiliárias e de agências privadas de turismo na

microrregião, especialmente em Campos do Jordão onde há atualmente pelo menos 15

imobiliárias e 4 agências de turismo. Em Santo Antônio do Pinhal existem 3

imobiliárias e 1 agência de turismo; São Bento do Sapucaí tem 2 imobiliárias e
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nenhuma agência de turismo; e em Monteiro Lobato não há imobiliárias, os negócios

imobiliários normalmente são divulgados em São José dos Campos. Não há agências de

turismo em Monteiro Lobato.

Agências de turismo, inclusive de outras localidades, têm criado circuitos

turísticos, segundo seus critérios de atratividade. Exemplo desses circuitos turísticos é o

denominado “Circuito Mantiqueira”. A seguir, este trabalho apresenta o “discurso”

realizado por uma empresa do setor  turístico:

“Roteiros: de 3 a 5 dias

• Campos do Jordão

• Santo Antônio do Pinhal

• São Bento do Sapucaí

• Monteiro Lobato

• São Francisco Xavier.

Um passeio pela Serra da Mantiqueira permite conhecer o charme europeu de

Campos do Jordão, que oferece opções diversas e lugares privilegiados, além de

compras, gastronomia e muito agito, especialmente na temporada de inverno.

As belezas naturais ganham destaque com a Pedra do baú, em São Bento do

Sapucaí ou no Pico Agudo, com 1.700 metros de altitude, de onde se avistam

cidades da região, localizado em Santo Antônio do Pinhal e, nas bucólicas

atrações naturais de Monteiro Lobato e São Francisco Xavier, que combinam a

tranqüilidade do campo com turismo de aventura e ecológico.”

A presença dos agentes apresentados por este trabalho demonstra a

complexidade da dinâmica intra e interurbana, com questões ligadas ao meio ambiente,

à assistência social e aos interesses capitalistas impulsionados pela atratividade turística

que a microrregião apresenta. A complexidade dessa dinâmica requer que o

planejamento seja uma prática contínua capaz de tratar das questões de forma

intersetorial, buscando regular as relações entre os agentes que estruturam o espaço

urbano e regional.
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5.4 - DISCUSSÕES

A rede urbana microrregional em estudo caracteriza-se principalmente pelos

aspectos ambientais, físico-geográficos e climáticos, pela localização e pelo potencial

econômico baseado nas atividades turísticas, impulsionadas por esses aspectos.

Os objetivos específicos utilizados para o estudo e caracterização desse conjunto

de municípios como uma microrregião, ou seja, os aspectos físico-geográficos e

demográficos, organização político-administrativa, os agentes na estruturação espacial e

a articulação entre os municípios demonstram que existem características específicas de

desenvolvimento econômico e social entre os elementos da rede no contexto

microrregional, que difere a microrregião dos demais municípios da região

administrativa de São José dos Campos, onde esses municípios estão classificados

segundo a divisão administrativa regional do Estado.

O município de Monteiro Lobato está na região de governo de São José dos

Campos e os demais municípios em estudo estão na região de governo de Taubaté, uma

vez que a atual divisão administrativa regional do Estado subdivide a região

administrativa de São José dos Campos em regiões de governo segundo características

das bacias hidrográficas e não considera as características econômicas e sociais que são

comuns entre os municípios em estudo.

Contudo, essa divisão em regiões de governo utilizada pela administração

regional do Estado de São Paulo não inviabiliza na organização microrregional da área

em estudo uma vez que todos os municípios estão na mesma região administrativa e,

portanto, devem se reportar ao mesmo Escritório Regional de Articulação e

Planejamento – ERPLAN.

Apesar das características em comum, as administrações locais não atuam de

forma sistêmica. O Programa DLIS é um exemplo de que as iniciativas de articulação

microrregional não acontecem. O Programa tem importante papel para caracterização

dos municípios; porém, os governos locais não despertaram para a importância de que
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as experiências municipais sejam compartilhadas e as soluções sejam construídas em

comum.

Quanto ao potencial econômico da rede, como apontado neste Capítulo, o

município de Campos do Jordão encontra-se em estágio muito mais avançado do que os

demais municípios, o que não garante que haja maior desenvolvimento social neste

município do que nos demais, uma vez que o desenvolvimento “não gera

obrigatoriamente efeitos benéficos para a totalidade da população sem que haja, a

priori, a promoção de políticas e medidas que funcionem como instrumentos de

regulação das relações estabelecidas entre os agentes que atuam sobre o espaço” 2.

Os elementos desse espaço microrregional e suas qualidades e atributos

relacionam-se de forma generalizada, formando um complexo sistema em que o

“marketing turístico” tem forte influência. Esse “marketing” é um caminho de mão

dupla: ao mesmo tempo em que impulsiona as atividades econômicas, atrai a atenção de

instâncias interessadas na renda que as atividades turísticas e a localização podem

proporcionar. O resultado é a especulação imobiliária, a descaracterização da cultura

local e do espaço físico urbano. Esses problemas requerem intervenção dos governos e

da sociedade civil, a fim de que o espaço não se caracterize como um produto quanto

mais rentável possível, explorado por aquelas instâncias com maior poder de

intervenção.

Este estudo procurou apresentar algumas considerações sobre o planejamento e a

gestão municipal integrada entre os municípios de Campos do Jordão, São Bento do

Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato, a partir das análises de que os

municípios possuem similaridades e complementariedade em nível microrregional, e

necessitam organizarem-se a fim de obter os melhores resultados para o

desenvolvimento econômico e social. Essas considerações são apresentadas a seguir.

                                                                
2 Cf. citação da autora no Capítulo 1.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é o resultado do estudo sobre a possibilidade de organização do

planejamento e da gestão municipal integrada entre Campos do Jordão, São Bento do

Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato, no Estado de São Paulo,

baseando-se na hipótese de que o planejamento e a gestão municipal integrada podem

elevar o nível de desenvolvimento econômico e social nesses municípios, considerando-

os como elementos de uma microrregião.

Com base no estudo, pode-se afirmar que o planejamento e a gestão municipal

integrada não ocorrem de forma sistematizada e intersetorial entre os municípios.

Algumas ações pontuais de organização intermunicipal já foram concretizadas no que se

refere à principal atração econômica de que a microrregião dispõe: o turismo. Contudo,

ainda são ações tímidas quando se analisa o potencial turístico e a complexidade das

questões advindas deste, assim como a necessidade que os municípios têm de elevar o

nível econômico e social da população e garantir a sustentabilidade ambiental.

A microrregião está em pleno crescimento econômico, como observado neste

estudo através do crescimento do número de estabelecimentos comerciais, industriais e

bancários, assim como o crescimento de pessoal ocupado nos comércios e serviços.

Desta forma, em diferentes graus, os municípios têm atraído investimentos públicos e

privados, estes motivados pela importância que as atividades turísticas representam

atualmente na economia do nosso País.

Por se tratar de uma área com potencial turístico, ao lado das restrições

geográficas que o sítio impõe e a questão da sustentabilidade ambiental, essa

microrregião necessita de uma sistemática de planejamento e gestão municipal integrada

dos aspectos físico-territoriais, ambientais, político-administrativos e econômicos, para

que estes aspectos valorizem e favoreçam o desenvolvimento da qualidade de vida da

população local.
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Pode-se afirmar que o planejamento e a gestão municipal integrada serão

eficazes na medida em que considerarem as questões globais que envolvem o espaço,

não se reduzindo aos aspectos econômicos ou ambientais. Desta forma, o planejamento

representa uma visão integradora e totalizante das questões relativas à produção social

do espaço, e das diversas instâncias que atuam sobre o espaço urbano e as relações de

estruturação estabelecidas por essas instâncias.

Para que o sistema de planejamento e a gestão integrada se efetivem, são

necessárias ações dos governos municipais no sentido de estabelecerem comunicação

entre si e com o governo estadual, uma vez que a atual divisão regional do Estado de

São Paulo em regiões administrativas e regiões de governo não tem sido eficaz ao

administrar questões tão específicas como as apresentadas pela microrregião, assim

como não tem motivado o processo de planejamento regional.

A questão da sustentabilidade ambiental, como pode ser observada pela presença

de APAs nos municípios, é o principal ponto de conflito nos municípios entre os

interesses econômicos dos empresários que buscam locais para instalarem-se, as

organizações não governamentais de defesa do meio ambiente, os governos e a

população em geral, uma vez que as áreas desses municípios apresentam restrições de

uso e ocupação.

Por outro lado, o meio ambiente na Serra da Mantiqueira, que possui uma

exuberância e uma atração particular, é o que atrai as atividades turísticas que

potencialmente representam a principal fonte econômica para a microrregião. Deste

modo, a correta administração dos recursos ambientais através da observância à

legislação e às restrições que de uso e ocupação, assim como a administração do

turismo de forma sustentável são condições “sine qua non” para o desenvolvimento

econômico e social da microrregião.

Nesta microrregião, o planejamento e a gestão municipal integrada poderão

efetivar-se através da criação da organização intermunicipal, baseada na articulação
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entre os gestores municipais, que venha agir no sentido de valorizar as potencialidades e

buscar soluções para os problemas existentes nos municípios.

A organizacional microrregional deve contar com a participação de diferentes

agentes, dentre eles o Estado, através do Escritório Regional de Articulação e

Planejamento – ERPLAN, que é o órgão oficial que tem entre suas atribuições

“acompanhar e dar apoio técnico ao desenvolvimento de programas, projetos e

atividades das demais unidades subordinadas à Secretaria de Economia e Planejamento,

no âmbito da respectiva região” (Decreto Estadual no. 27.159, de 06/6/1987).

Com base nas pesquisas e análises apresentadas, este estudo propõe que o

planejamento e a gestão municipal integrada entre os municípios tenham por objetivos:

• Impulsionar o potencial microrregional de desenvolvimento econômico,

baseado nas atividades turísticas. A microrregião, cuja referência é o nome

“Serra da Mantiqueira”, é conhecida como região turística. Porém, o

“marketing” turístico e a instalação de infra-estrutura turística se concentram

em maior número no município de Campos do Jordão, uma vez que as

atividades turísticas neste município ocorrem de forma acelerada, como

demonstrado nos Capítulos 4 e 5 deste estudo. A gestão municipal integrada

poderá contribuir para a definição do perfil turístico de cada município da

rede e as ações que deverão ser desenvolvidas a partir dessa definição.

• Corrigir os problemas de infra-estrutura, como a ocupação do solo, as

carências na área de habitação, saneamento e transportes. A demanda

por infra-estruturas tem sido acelerada na medida que a urbanização desses

municípios tem apresentado altas taxas de crescimento nos últimos 20 anos,

principalmente no caso de Campos do Jordão (Tabela 4.5). As políticas que

regulam a implantação de infra-estruturas e a ocupação do solo requerem a

participação de todas as instâncias e a iniciativa dos governos em viabilizar

projetos. Para tanto, o planejamento deve estar presente como um processo
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que alia o conhecimento técnico ao comprometimento das instâncias

reguladoras.

• Captar recursos federais e estaduais para viabilizar projetos em

comum. As administrações em nível local e microrregional devem estar

atentas às possibilidades de financiamentos e apoios dos órgãos públicos e

particulares. Através do constante processo de reflexão sobre a realidade

microrregional, e as políticas federais e estaduais, assim como a troca de

informações entre os governos, a administração será facilitada.

• Fortalecer o planejamento e a gestão através da integração intersetorial

e institucional. Como apresentado por este estudo, há diversos órgãos

públicos e privados atuando na microrregião, cada qual desenvolvendo ações

na sua área, sem atuação de forma sistêmica com os demais órgãos, o que

pode ocasionar a sobreposição de projetos e o desperdício de esforços e

investimentos.

Apesar de os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal

e Monteiro Lobato estarem participando do Fórum DLIS, estes municípios

não desenvolvem a troca de experiências. O que se busca através da gestão

municipal integrada é articular intersetorialmente e institucionalmente os

projetos para a microrregião, evitando desperdícios de investimentos e

abrangendo o maior número possível de variáveis.

• Estabelecer constante processo de reflexão sobre a realidade da

microrregião para superar deficiências legais, técnicas e burocráticas.

Dentre essas deficiências, estão aquelas impostas pelo sistema de

planejamento do Estado, como apresentado no Capítulo 3 deste estudo, que

não tem estimulado, até o momento, o planejamento em nível regional como

um processo contínuo e participativo.
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• Aperfeiçoar os instrumentos de políticas públicas e dos sistemas de

informações através da criação e manutenção de banco de dados com

informações legais, demográficas, econômicas e geográficas. Desde o

início, este estudo deparou-se com a falta de dados sistematizados sobre esta

microrregião. Os planos e estudos que foram realizados para a região

administrativa de São José dos Campos foram concluídos há pelo menos 10

anos, como visto no Capítulo 3 deste estudo, e muitas vezes estes planos e

estudos não são sequer conhecidos pelos gestores municipais.

Para que o processo de planejamento tenha meios de efetivar-se, a

organização microrregional requer a criação de um setor técnico-

administrativo, cuja missão seja dar suporte nas questões relacionadas ao

conhecimento do território, às atividades econômicas e sociais da

microrregião, entre outras, e que mantenha banco de dados confiáveis e

atualizados, assim como se relacione com os órgãos oficiais que já

desenvolvem banco de informações no Estado. O suporte administrativo,

além das atividades administrativas propriamente dita, deve compreender a

manutenção da agenda de encontros entre os governos locais.

• Buscar parcerias com os setores públicos e privados, como as

instituições de pesquisa e as universidades, e as comunidades envolvidas :

As instituições de pesquisa e as universidades podem contribuir através do

desenvolvimento de estudos técnico-científicos sobre a microrregião, muitas

vezes viabilizados através de financiamentos realizados por órgãos públicos

como o CNPq, a FAPESP, entre outros. Através de parcerias podem ser

superadas as restrições financeiras dos municípios.

• Viabilizar, inclusive através de parcerias, a formação e a capacitação da

população para as atividades turísticas e de apoio a estas . As

universidades e os centros de pesquisas são um exemplo daquelas

instituições que podem contribuir nesse processo. A parceria com a

Universidade de Taubaté para a formação de pessoal no Curso Normal
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Superior nos municípios de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí

é um exemplo de parceria que tem tido bons resultados, como apresentado

no Capítulo 5 deste estudo. Outras parcerias, mais especificamente para as

atividades turísticas, precisam ser implementadas.

• Estabelecer condições que possibilitem a participação social,

estimulando o envolvimento de associações e comunidades em torno dos

problemas microrregionais. Através do setor técnico-administrativo, o

planejamento microrregional pode viabilizar a participação da sociedade nos

debates sobre as questões pertinentes à microrregião.

A participação da sociedade não tem sido efetiva nos Colegiados de

Administração Municipal que são os meios previstos no sistema de

planejamento do Estado para tal, como demonstrado no Capítulo 3 deste

estudo, assim como a participação da sociedade não tem sido efetiva no

Fórum Regional do governo do Estado, que é o meio recentemente adotado

para permitir a participação dos municípios no Plano Plurianual do Estado.

A partir dessa falta de efetivação da participação da sociedade no

planejamento regional, a organização microrregional deve estimular a

participação social através de conselhos municipais, a partir dos quais a

sociedade local possa opinar e expor suas reais necessidades.

• Capacitar gerentes e técnicos das instituições públicas e privadas

envolvidas nos processos de desenvolvimento microrregional. A falta de

capacitação técnica e administrativa é um dos problemas que não

possibilitam a inovação e a correta administração das diretrizes gerais de

política urbana regulamentadas em lei.

Cursos nas áreas de administração pública e em áreas técnicas como o uso de

geotecnologias, por exemplo, podem melhorar a qualificação de quadros

técnicos e administrativos em áreas fundamentais para responder às

necessidades da administração local e regional.
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O planejamento e a gestão municipal integrada dos municípios podem reduzir as

dificuldades de implementação de ações na atual estrutura do Governo do Estado,

possibilitando à microrregião buscar soluções e novas possibilidades de administração

para o desenvolvimento, além de obter informações intersetoriais sobre os agentes que

atuam no espaço microrregional.

Com base em suas análises, este estudo conclui que o desenvolvimento se

efetivará quando a qualidade de vida das populações nos municípios estudados for o

foco das ações de desenvolvimento por parte dos governos e das demais instâncias que

atuam na microrregião.  A qualidade de vida decorre de muitos fatores que devem estar

na pauta das ações de desenvolvimento da economia e do correto gerenciamento do

meio ambiente, ações estas que serão mais eficazes a partir de um processo de

planejamento e gestão municipal integrada na microrregião que conte com a

participação da sociedade local.

“As cidades são como as estrelas,
É preciso amá-las
Para entendê-las.”

(Flávio Villaça)
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