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SHOPPING AINDA É TEMA DE
DEBATE NA CÂMARA MUNICIPAL

DIA DA INDEPENDÊNCIA  - Dia 7 de setembro, a Escola Eugênio Santos comemorou o Dia da
Independência do Brasil. Veja na página 10 curiosidades sobre a data histórica. Na foto, quadro de
Pedro Américo retrata o momento histórico brasileiro.

Na terça-feira (8), vereado-
res ocuparam um bom espaço
do tempo da sessão de Câma-
ra para defender a suposta
construção de um shopping
em Tatuí. A ideia não é nenhu-
ma novidade. Em 1996, o ex-
prefeito Ademir Borssato colo-
cou em seu plano de governo a
construção de um centro de
compras. Normalmente, estes
locais destinam-se a pessoas
que possuem bom  poder aqui-
sitivo e podem desfrutar das
regalias de marcas de grifes,
praça de alimentação e outras
benesses. Grupos empreen-
dedores enxergam nestes
empreendimentos boas formas
de empregar seu dinheiro e
estudam a logística perfeita
para que seus investimentos
prosperem. Na página 5, os
vereadores debatem o tema na
Câmara Municipal. E, na pági-
na 2, na coluna Nossa Opi-
nião, este semanário mostra
qual a localização ideal para
construção de um shopping no
município, na visão do  empre-
sário que ficou milionário in-
vestindo em estradas brasilei-
ras.

CERQUILHO, BOITUVA E TIETÊ ENTRE
AS CEM MELHORES CIDADES DO BRASIL

Cerquilho, Boituva, Tietê e
Sorocaba são cidades da re-
gião classificadas pelo Índice
Firjan como um dos cem me-
lhores municípios do Brasil
com melhor qualidade para se
viver. Este órgão publica anual-
mente um índice similar ao
IDHM das Nações Unidas, que
monitora os níveis de desen-
volvimento socioeconômico
dos 5.565 municípios brasilei-
ros. Os diferenciais estão nas
áreas de emprego e renda,
saúde e educação.

Cerquilho é considerada a
34ª melhor cidade do País com
pontuação de 0,865, seguida
de Sorocaba (37ª) com 0,865,
Boituva (70ª) com 0,849 e Tietê
(73ª) com 0,848. O município
de Tatuí continua em situação
privilegiada baseado em da-
dos de 2011 na apuração feita
pelo Firjan. O município ocu-
pa a 129ª posição e o índice é
de 0,856. Capela do Alto clas-
sifica-se na 780ª posição
(0,7563), Cesário Lange fica
em 782ª  (0,7563) e Quadra
em 1878ª,  com 0,6850 de
pontuação.

Segundo a Federação, as
cidades com desenvolvimento
moderado, a maioria, compu-
tam 55,2% do total. Apenas
106 cidades (1,9% do total)
estão abaixo de 0,4 e são clas-
sificadas como de baixo de-
senvolvimento. Já o grupo de
alto desenvolvimento conta
apenas com 332 cidades (6%
do total), todas com índices
superiores a 0,8. O Firjan ex-
plica em sua análise que é
necessário ressaltar que es-
tes índices não medem neces-
sariamente a qualidade de vida.
Para os avaliadores, as cida-
des que ofereçam índices mais
relacionados à oferta de em-
pregos e maiores salários, edu-
cação de qualidade e que as
prefeituras dão melhor assis-
tência à saúde pública, são
sim melhores lugares para se
viver.

Cerquilho é  considerada a 37ª melhor cidade para se viver.


