Hino de Guarulhos

Letra: Professora Nicolina Bispo
Musica: Maestro Arico Junior

Ouça o Hino de Guarulhos

Sob o céu desta Pátria querida,
Mais cem anos de luta e labor,
Cingem hoje o teu nome Guarulhos,
Que se ergueu por seu próprio valor.
Chaminés, como lanças erguidas,
Nos apontam o caminho a seguir,
Trabalhando, vencendo empecilhos,
Desfraldando o pendão do porvir.
Tuas praças são livros abertos,
Onde lemos futuro de glória,
Crispiniano e Bueno fulguram,
Como vultos eternos na História...
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Que o teu nome em mais um centenário,
E na língua tupi proclamado,
Seja um hino de paz, de esperança,
Por teu povo feliz, entoado.
Pequenina nasceste, e João Álvares,
Jesuíta, benzeu-te com Fé,
Tu és hoje CIDADE PROGRESSO,
Uma terra que vence de pé.
Eia, pois, guarulhenses, avante,
Com bravura na luta febril,
Por São Paulo e por tudo o que é nosso,
E, acima de tudo o Brasil!
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Editorial
Aarão Ruben de Oliveira
Diretor da empresa CONSTRUCAL e Empreendedor
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Empreendedorismo na maneira como lidar com os governos

Não são raras as vezes que me questiono sobre os motivos que conduzem uma
pessoa a contribuir de forma cívica e honesta ao bem público. Pela minha experiência
pessoal, posso afirmar com convicção que o
caminho é bastante tortuoso e desgastante.
Infelizmente, o poder público parece
ser algumas vezes refratário as ações com
objetos legítimos e desprovidos de qualquer interesse, como ato de simplesmente
ajudar ao próximo. O sistema público atua
de forma independente e desconexa aos
anseios da sociedade, sem os necessários
elementos de conexões que podem ampliar
os benefícios econômicos e sociais.
O poder público precisa se modernizar
e atuar em conjunto e sintonia com o poder
empresarial, valorizar os talentos, desenvolver modelos de competências para os
funcionários e desenvolver instrumentos de
compliance para a sua atuação.
A sociedade também precisa aprender
e adotar posturas de cobranças e mediação; as ações do poder público devem ser
direcionadas pelo respeito à população e
respeitar critérios objetivos de prioridade.
O Brasil secularmente é um país injusto,
desigual, pobre e dependente, e estas características são reproduzidas com maior
intensidade no nosso município. As últimas
chuvas mostraram as nossas fragilidades —
milhares de pessoas afetadas —, e o poder
público pouco pode ajudar.
Neste quesito, cabe questionar da
melhor opção para os nossos limitados
recursos não seria realmente atuar na pre-

újo
ele

venção ambiental, com estratégias efetivas
de conservação, limpeza e zeladoria, que
possibilitem aliviar e mitigar os efeitos das
chuvas. No futuro, soluções tecnológicas
podem ser incorporadas como ênfase no
monitoramento e na escolha de materiais
com maior grau de permeabilidade para o
asfaltamento das vias do município.
Precisamos ser empreendedores em
nossos negócios, mas é fundamental sermos empreendedores também na relação
com o poder público. As nações mais avançadas possuem alto grau de articulação da
sociedade com o governo, sendo que este
deve ser encarado como entidade respeitável e competente, com objetivos definidos:
cumprir os anseios e mitigar fatores de risco
da população. Não cabe a sociedade civil
buscar justificativas para medir a efetividade
das ações públicas.

A mensagem fina
é tão singela, como efetiva:
Para que o poder público cumpra
as obrigações, as ações precisam
ser planejadas, organizadas,
lideradas e controladas com
a participação da sociedade

an Glasser
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O
direito
das
STARTUPS
Vivemos em uma sociedade
hiperconectada que se depara
a todo momento com novas
tecnologias como o Big Data,
inteligência artificial, internet
das coisas, blockchain, realidade
virtual e aprendizado de
máquina. A inovação disruptiva
impacta os modelos de negócios,
as relações de consumo,
o mercado de trabalho, a
educação, a medicina e até
mesmo o ambiente familiar.
Nesse cenário, as Startups têm
se reproduzido globalmente
e, aqui no Brasil, prometem
competir por resultados que
impulsionam o desenvolvimento
tecnológico e econômico do país.
w w w.incubadoraguarulhos.org.br

Mas o que é uma Startup?
Startups são empresas de base tecnológica
que estão em fase inicial, desenvolvendo produtos
ou serviços inovadores, com potencial de rápido
crescimento. Portanto, ser uma startup é um “momento” em que a empresa se consolida em um
ecossistema voltado para pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica.

Planejamento e mentoria
Em um ambiente dinâmico e sob condições
de extrema incerteza, é necessário estruturar as
atividades, mas apesar da escassez de recursos
nessa fase embrionária, o empreendedor não pode
abrir mão do planejamento e de medidas preventivas para o progresso do negócio.
As incubadoras têm realizado papel fundamental através do aconselhamento nos processos de
criação e execução dos novos negócios, além de
fortalecer o vínculo com o meio acadêmico. Outra
proposta da incubadora é viabilizar o contato direto
com outros empreendedores e mentores, proporcionando a troca de experiências que ajudará na
avaliação do potencial do negócio.
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Olhar jurídico
Seguir as leis não é sinônimo de travar o negócio, pelo contrário. O Direito pode ajudar na
proteção da inovação e também na sustentabilidade do empreendimento.
Dentro de uma startup, a interação com o consumidor é extremamente rápida e merecem atenção
as regras do Código de Defesa do Consumidor. Nos casos de plataformas digitais, os Termos de Uso,
se eficientes, são ferramentas importantes para evitar maiores transtornos com os consumidores.
A falta de controle jurídico nas questões societárias e compliance também podem causar conflitos internos que inviabilizam a continuidade do empreendimento.
Os contratos com fornecedores devem flexibilizar cláusulas de revisão ou extinção, considerando
a imprevisão das atividades. Os acordos de parceria devem estabelecer regras para o equilíbrio
dos riscos, despesas e lucros.
Questões jurídicas relacionadas à propriedade industrial, que inclui a proteção dos direitos de
marcas, patentes e concorrência desleal, podem ser tratadas de maneira preventiva, se observadas
as regras de registro e métodos de resolução alternativa dos conflitos.
A proteção da privacidade e dos dados pessoais merecem profunda análise jurídica, considerando que a coleta e manipulação de dados pessoais é uma das principais práticas das startups.
São muitos os impactos do tratamento dos dados, que podem acarretar práticas discriminatórias
e violar direitos fundamentais como o acesso ao emprego, educação e o direito à explicação. A
recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aprovada no Brasil, exigirá mudanças significativas
no contexto cultural e organizacional das empresas.
Por fim, notamos que o Direito das Startups significa a evolução de questões que surgem na
atual Sociedade 4.0, a qual exige soluções jurídicas inovadoras que atenuem a burocracia enfrentada
nos modelos de negócios tradicionais
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Dra. Carolina Carvalho Lemos
Presidente da Comissão
de Inovação, Gestão e Tecnologia
da OAB Guarulhos/SP.
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Em tempo

Considerações,
evoluções e sociedade
Viver no mundo na qual a principal certeza é
a incerteza, não é tarefa das mais comuns.
Diferentemente de épocas anteriores, o
futuro não traz a perspectiva de felicidades
(Zygmunt Bauman), e busca-se refúgio no
passado que é local mais seguro, nas quais
os desafios são conhecidos.
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Em tempo

Mas, infelizmente, ainda persistem vários
problemas não resolvidos, aumentando o
conflito entre as inovações tecnológicas que
facilitam a vida com as inúmeras restrições
estruturais não tratadas adequadamente.
Tragédias como Brumadinho, do Ninho do
Urubu e das enchentes mostram a fragilidade
das soluções apresentadas por problemas
ocasionados pela ação humana irresponsável. As barragens construídas “sobre”
cidades, assemelham-se a vulcões artificiais
com alto potencial destrutivo e carente de organização, cujos resultados desastrosos são
tão previsíveis quanto inevitáveis, derivada da
engenharia perversa, que não se preocupa
com a sustentabilidade do planeta.
O assassinato dos meninos do Ninho do
Urubu caracteriza a junção de vários elementos perversos na sociedade atual, dentre os
quais, a indignação seletiva de organismos
da imprensa e da sociedade condicionada

"

ao potencial econômico.
Tratar crianças como carga e condicioná-las em condições insalubres e de risco,
caracteriza a confiança dos infratores na
impunidade e permissividade do poder
econômico. Verdadeiramente, a imposição
financeira sobre a valorização da vida é inadmissível. Causa espanto, a constante valorização dos resultados financeiros da entidade
e falta de cobrança de ações efetivas para
ressarcimento. Além disso, o poder público
omisso e permissivo oferta concessão de
bem público a entidade.
No que tange as enchentes, a situação é
bastante complexa e a resultante deriva de
várias vertentes, todavia, o principal vetor é
conhecido: a ação humana em prejuízo da
natureza. Destacam-se a ocupação de áreas
inadequadas, formação de ilhas de calor,
lançamentos de gases nocivos na atmosfera
e falta de educação ambiental.

Soma-se ao mal planejamento
urbano, a inadequação de materiais
de calçamento das vias e a falta de
canais de escoamento e acúmulo de
águas. Não existe outro resultado
possível que não seja a retomada dos
espaços pela água em escalas que
comprometem a vida humana
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Dr. Devanildo Damião,
Administrador, Pesquisador,
Professor Universitário e Consultor.
Coordenador Técnico do Conselho
de Desenvolvimento de Guarulhos.
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Tr a b a l h a n d o p e l a C i d a d e

CONSEG VILA GALVÃO

foi homenageado em Guarulhos

Willian Tocha

Guti, prefeito de Guarulhos e Willian Tocha

No fim de 2019, o Conselho de Segurança Pública da Vila
Galvão recebeu uma homenagem pelo trabalho realizado e ajuda
ao prefeito da cidade de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, e
as forças de segurança do trabalho.
Quem recebeu a honraria foi o presidente do Conselho,
Willian Tocha, que agradeceu toda a diretoria que compõe o
Conseg Vila Galvão, e o representante do Poder Legislativo,
vereador Dr. Alexandre Dentista, que colabora para o atendimento das demandas em prol do município.
“Muito obrigado, nosso trabalho é incansável e não para.
Juntos podemos mais, construindo uma cidade cada vez melhor.
Muito obrigado”, agradeceu Willian Tocha, durante o evento

O Conselho atua como uma entidade em apoio às forças
policiais nas relações comunitárias
w w w.incubadoraguarulhos.org.br
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Cultura

ASSOCIAÇÃO CULTURAL GUARULHENSE

HAROLDO J. SANTOS

1

A família não tem posses, mas gostaria
de tornar pública as obras do Haroldo. O
Codemgru (Conselho de Desenvolvimento
Municipal da Cidade de Guarulhos) criou a
Câmara Técnica Cultural para apoiar a família
na exposição das obras do Haroldo, e também de outros artistas guarulhenses.
Para isto, foi criado e fundada a Associação Cultural Guarulhense Haroldo J. Santos,
para atender o objetivo acima, e também
apoiar e realizar iniciativas voltadas para o
desenvolvimento social, artístico e cultural
das comunidades, em especial no nosso
município.
Na assembleia geral de fundação, realizada em dezembro de 2019, foram eleitos os
conselhos, diretor e fiscal. Para o triênio 2020
– 2023, foram eleitos no conselho diretor
como presidente, a Aline Samanta Guedes
Pereira (filha do Haroldo Santos); secretário
geral, o Carlos Roberto de Oliveira Carvalho;
tesoureiro, o Cássio Higino Pereira

Carlos Roberto O. Carvalho
Diretor consultor na empresa
Grupo New Company.

Foto 1:
Quadro “A mulher negra”,
exposto na Câmara Municipal.
Foto 2:
Artista Haroldo J. Santos.

2
O artista plástico Haroldo José dos Santos nasceu na
Bahia, e veio jovem para Guarulhos. Começou a colorir
fachadas de lojas com pintura a revólver; daí para as artes
plásticas, nas quais se notabilizou, tendo seus quadros até
em outros países. No final dos anos 1990, especializou-se
em pintar retratos de pessoas; em praticamente toda a cidade de Guarulhos existem as pinturas de Haroldo Santos.
Haroldo faleceu há dois anos. O antigo ateliê está
dividido entre a casa da família e uma área pública que
está em processo de reintegração pelo governo municipal.
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Guarulhos

CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
DE GUARULHOS
Em tempos de alta complexidade, a conectividade desempenha papel essencial, e a sua
ausência torna os governos a cada dia mais obsoleto, não atendendo seus objetivos e, principalmente, não conseguindo atender os anseios de sua comunidade. Muito disto se dá por
processos e procedimentos que não estão em conexão com novos tempos, tornando assim os
governos em um impeditivo para a busca do melhor que uma comunidade pode nos construir.
O item primeiro do plano de governo que venceu as eleições na cidade de Guarulhos,
impõe o seguinte:

“EIXO 1 - Gestão Pública (Inovação e
Transparência): Este Eixo propõe uma concepção
de Estado pautada pela participação, gestão
competente e governabilidade fundada na
transparência. Apresenta uma reforma na maneira
de conduzir a administração pública, conectando-a
com as necessidades de um Estado que se destine
a servir a sociedade, e não dela se servir.”

Alexandre Zeitune
Vice-prefeito e secretário
executivo do Codemgru.
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É com este propósito que nasce o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos
(Codemgru). Por meio de um sistema de plataforma colaborativa, conectamos os principais
players da cidade, onde temos todas as faculdades e universidades, lado a lado das entidades
da sociedade civil e com as organizações públicas e/ou estruturantes deste novo modelo de
governança proposto. Assim, qualificando a demanda para sua fluência e execução, sentados
no processo de debates com o centro decisório das políticas governamentais municipais de
nossa cidade. No conselho, nós temos como presidente, o próprio prefeito municipal; vice-presidente, o presidente da Câmara Municipal e; secretário executivo, o vice-prefeito da cidade.
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Guarulhos

As entidades são as protagonistas deste
cenário de intensa articulação, baseados
nos modelos ternários, os quais envolvem
o poder público, as entidades empresariais
e a academia, na busca de soluções para a
sociedade.

Esta experiência já trouxe resultados relevantes em apenas um ano
de existência, por exemplo:
• Convênio EDP e prefeitura,
para programas de saúde contra
a Dengue;
• Revisão da Lei de Inovação da
Cidade;
• Convênio da Universidade
Anhanguera com acompanhamento de saúde pública, por
meio de sequenciamento de DNA,
para qualidade de vida, com a
participação efetiva da ACM e da
Associação Paulista de Medicina;
• Manifestação de doação da
Base Aérea de São Paulo para a
duplicação da avenida Monteiro
Lobato;
• Manutenção dos estagiários de
pedagogia com a secretaria de
educação para atender alunos
com deficiência;
• Clube do livro com debate e
formação de jovens em busca de
novas oportunidades;
• Convênio com cursinho popular,
totalmente gratuito na sede do
Conselho;
• Regularização da área do Instituto Federal, entre outras tantas
coisas e tantas participações.
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Vale lembrar que dentre os objetivos
deste Conselho, está a conexão destas
importantes organizações com o centro
das políticas públicas municipais, qual seja,
a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores,
mas também a conexão horizontal entre as
entidades para qualificação das políticas
públicas.
As demandas e operações são estruturadas em câmaras técnicas temáticas
intensivas em organização e coordenação,
as quais resultam em soluções ofertadas

para a sociedade. Sabemos que é apenas
o início de um processo de governança que
atendam nossa sociedade, mas o importante de uma longa caminhada é darmos
o primeiro passo e medirmos através de
evidências seus resultados. Neste sentido,
resta claro que não podemos mais sermos
conduzidos por iluminados, mas construirmos um ambiente de debate, colaboração,
participação e transparência, em que de
verdade operemos as melhores práticas a
benefício do bem comum
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Para Saber Mais

Conheça o PPV
Empresários, não percam
a oportunidade de
participar da Incubadora
Tecnológica de Guarulhos.
Seja uma empresa
incubada e venha
conhecer os benefícios
disponibilizados pela
Incubadora, para você
poder colocar em prática
suas ideias inovadoras.

Conheça mais o edital
de chamamento de
novas empresas para
a Incubadora:
PDF: https://goo.gl/zLjFhe

FLIP: https://goo.gl/DKRfpY

(11) 2457-1861 - 2457-1498
Rua João Batista Nogueira, 500,
Vila Nova Cumbica, Guarulhos/SP
www.incubadoraguarulhos.org.br
secretaria@incubadoraguarulhos.org.br
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Para Saber Mais

Como fazer parte da Incubadora!
Para participar da Incubadora Tecnológica de Guarulhos — em que apoia a formação e consolidação de micro e pequenas empresas de base tecnológica — os empresários terão que seguir passo a
passo deste processo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Leitura do Edital (QR Code ou link na página 12 do Jornal Cidade Progresso).
Contato na Incubadora.
Orientação para submissão do Projeto.
Defesa do projeto no Comitê Técnico.
Assinatura do Contrato.

A Incubadora Tecnológica de Guarulhos ainda
disponibiliza a Incubação Virtual e o programa de
Empresa Amiga da Incubadora.

As empresas que participarem da Incubadora, poderão ter acessos a diversos serviços e facilidades, dentre
eles:

– Incubação Virtual: empresas que não
necessitam de espaço físico e serviços diferenciados, pois os serviços são prestados
no próprio cliente. Os empresários terão
que entrar em contato com a Coordenação da Incubadora e elaborar relatório de
intenção.

Gestão da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado
doméstico e externo, contabilidade, marketing,
assistência jurídica, captação de recursos,
contratos com financiadores, engenharia de
produção e propriedade intelectual;

– Empresa Amiga da Incubadora: empresas que já estão atuando no mercado,
pretendendo receber o apoio da Incubadora e participar do Sistema de Inovação.
Para participar, os empresários devem:
entrar em contato com a Coordenação da
Incubadora, desenvolver Plano de Negócios
Preliminar, submeter o projeto para a banca
de Consultores do PPV e assinar o contrato.

Suporte gerencial para detectar as dificuldades enfrentadas e buscar as soluções;
Capacitação — em gestão e produção —
para formação/treinamento, de empresários-empreendedores nos principais aspectos
gerenciais;
Apoio na divulgação de Folhetos e Cartazes;
Apoio de Mercado por meio de participação
em feiras

Informações: (11) 2457-1861 - 2457-1498 / Rua João Batista Nogueira, 500, Vila Nova Cumbica, Guarulhos/SP
secretaria@incubadoraguarulhos.org.br / www.incubadoraguarulhos.org.br
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