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DADOS GERAIS
General Data

Fundação: 24 de maio de 1905
Emancipação Político-Administrativa: 31 de
dezembro de 1958
Gentílico: Novaodessense
Padroeira: Nossa Senhora das Dores (15 de
setembro)
Slogan oﬁcial: Paraíso do Verde

Foundation: May, 24th,1905

Número de Vereadores: 9

Political-Administrative Emancipation: December, 31st,
1958

Região Metropolitana: Campinas (SP)
População: 51.242 habitantes (IBGE 2010) | 56.764
habitantes (estimativa IBGE 2015)
População urbana: 98,37% (IBGE 2010)
Densidade demográﬁca: 689,48 habitantes/km2
Salário médio mensal: 3,2 salários mínimos
Taxa de urbanização: 98,4%

Citizen: Novaodessense
Patroness: Nossa Senhora das Dores (September, 15th)
Official slogan: “The Green Paradise”
Number of Councilors: 9
Metropolitan Region: Campinas (SP)
Population: 51.242 habitants (IBGE 2010) | 56.674
habitants (IBGE 2015 estimated)

Taxa de crescimento populacional 2000 a 2010:
1,99% ao ano

Urban population: 98,37% (IBGE 2010)

Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos
vivos) 2010: 11,3%

Average monthly salary: 3,2 minimum salary

Demographic Density: 689,48 habitants/km2

Urbanization rate: 98,4%

Crianças de 6 a 17 anos na escola: 91,27%

Population growth rate 2000 to 2010: 1,99% per year

Taxa de analfabetismo: Município livre do
analfabetismo (certiﬁcado pelo Ministério da
Educação)

Child mortality rate (per thousand borned alive) 2010:
11,3%

Leitos hospitalares: 52
Servidores públicos municipais em 2015: 1.413

Children from 6 to 17 age at school: 91,27%
Illiteracy rate: City without illiteracy, certiﬁed by
Education Ministry
Hospital beds: 52
Civil servants: 1.413
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LIMITES MUNICIPAIS
City Boundaries
Área territorial: 73,788km2
Norte: Americana
Oeste: Santa Bárbara d’Oeste
Sul: Sumaré

Territory area: 73,788km2
North: Americana
West: Santa Bárbara d’Oeste
South: Sumaré

Leste: Paulínia

East: Paulínia

Latitude: 22º46’39” sul

Latitude: 22º46’39” south

Longitude: 47º17’45” oeste

Longitude: 47º17’45” west

Altitude: 570 metros do nível do mar

Altitude: 570 meters from sea level

CLIMA, TEMPERATURA E ABASTECIMENTO
Climate, Temperature and Supply
Clima: tropical e semiúmido, com inverno seco e
vento sudeste predominante.
Temperatura: oscilando entre mínimo de 10ºC e
máxima de 35ºC; com média de 26ºC e umidade
relativa do ar média de 76%

TEMPERATURA
NOVA ODESSA

260

PREDOMINANTEMENTE
ENSOLARADO

Solo: latossolo vermelho escuro orto argiloso e
areno argiloso
Bioma: cerrado e Mata Atlântica
Bacias hidrográﬁcas: Ribeirão Quilombo, Rio Atibaia
(Comitê PCJ)

Climate: tropical and semi-humid, with dry winter
and predominant southeast wind.

Captação de água: 100% de mananciais próprios

Temperature: varying from minimum of 50ºF and
maximum of 95ºF; with average of 78,8ºF and
76% relative humidity of air

Índice de tratamento de esgoto doméstico: 100%

Soil: dark red lato soil, ortho clay and sandy clay.
Biome: cerrado and atlantic woods
Hydrographic basin: Quilombo Stream, Atibaia
River
Water capitation: 100% own source
Domestic sewer treatment rate: 100%
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Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Prefeito Simão Welsh

ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO
Development Rate
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M: 0,791
Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (Edição
2014/Ano Base 2011):

Human Development Rate– IDH-M: 0,791

Geral: 0,8361 (alto desenvolvimento)

City Development Rate (Edition 2014/Based in
2011):

Educação: 0,9236

General: 0,8361 (high development)

Saúde: 0,911

Education: 0,9236

Emprego e renda: 0,6736

Health: 0,911

Índice Paulista de Responsabilidade Social –2010:
Grupo 1

Employment and income: 0,6736

• Dos municípios com nível elevado de riqueza e
bons níveis nos indicadores sociais

“Cities with high level of wealth and good levels in
the social index”

• 54ª no ranking do Estado de São Paulo

54th in São Paulo State ranking

Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão
(Ano base 2010): 0,486

Management, Social and Fiscal Responsibility
Rate (Based in 2010): 0,486

Social Responsibility State Rate –2010: Group 1
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INDICADORES ECONÔMICOS
Economic Index
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES:
Industrial – o complexo industrial reúne empresas
nacionais e internacionais de variados setores como
têxtil, metalúrgico, químico, plástico, de laboratório,
equipamentos para petróleo e gás, além de peças
automotivas. Com crescimento planejado e
sustentável, a cidade chegará, em breve, à marca de
20 distritos industriais em pleno funcionamento. Nova
Odessa é sede de uma unidade do Brazilian Business
Park, maior condomínio da América Latina voltado
para o mercado industrial e referência em tecnologia
de ponta.
Serviços – construções pré-fabricadas, logística,
transportes, confecções e vestuários.

PRODUTO INTERNO BRUTO:

PREDOMINANT ECONOMIC ACTIVITIES:
Industrial – the industrial complex is formed by national
and international companies from different areas such as
textile, metallurgic, plastic, chemical, laboratory, petrol and
gas equipment, and automotive parts. With planned and
sustainable growth, Nova Odessa will soon have with 20
industrial districts in full operation. A recent project will create
the Brazilian Business Park, considered the biggest enterprise
in South America which will focus on the industrial market,
which already is a reference in high technology production.
Services – pre-built constructions, logistic, transport, garment
and clothing.

Nova Odessa
R$ 2.096,23 (em milhões de reais)
Per capita: R$ 39.831,07
Participação no PIB Estadual: 0,148784%
87º maior PIB do Estado e 291º do País

GROSS DOMESTIC PRODUCT:

Região Metropolitana de Campinas
R$ 109.922,38 (em milhões de reais)
Per capita: R$ 38.207,86
Participação no PIB Estadual: 7,80%

Campinas Metropolitan Region:
BLR$109.922,38 (in millions of Brazilian currency)
Per capita: BLR$ 38.207,86
Participation in State Gross Domestic Product: 7,80%

Estado de São Paulo
R$ 1.408.903,87 (em milhões de reais)
Per capita: R$ 33.593,32
Participação por Setor Econômico no Total do Valor
Adicionado
Indústria 63,51%
Serviços 36,22%
Agropecuária 0,27%

Nova Odessa
BLR$ 2.096,23 (in millions of Brazilian currency) Per capita:
BLR$ 39.831,07
Participation in State Gross Domestic Product: 0,148784%
87º biggest Gross Domestic Product in State and 291st in
Brazil

São Paulo State:
BLR$ 1.408.903,87 (in millions of Brazilian currency)
Per capita: BLR$ 33.593,32

Added Value per Economic Sector Participation
Industry
63,51%
Services
36,22%
Agriculture 0,27%
Cost Estimate 2016: R$ 174,5 millions
Current resources 2015: R$ 141,8 millions

Orçamento Municipal 2016: R$ 174,5 milhões
Receitas correntes próprias 2015: R$ 141,8 milhões
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NOVA ODESSA
PRONTA PARA
O MUNDO
Aeroporto Internacional de Viracopos
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ACESSO
Geographical Location and Access
Lugar de oportunidades, Nova Odessa está estrategicamente
localizada na Região Metropolitana de Campinas, sendo
servida por uma extensa malha viária, cercada pelas principais
rodovias brasileiras. A 25 minutos do Aeroporto Internacional de
Viracopos – o principal aeroporto de cargas do Brasil e o maior
da América Latina –, próxima do porto de Santos e a pouco
mais de 100 quilômetros de São Paulo, é peça-chave na região,
apontada como uma das melhores do País, formando o maior
polo de tecnologia do Estado de São Paulo.

A city of opportunities, Nova Odessa is strategically
located in the Campinas Metropolitan Region, having
excellent roads and surrounded by the most important
Brazilian highways, it is 25 minutes from Viracopos
International Airport – the main Cargo airport in Brazil
and Latin America’s largest -, it’s located near the Santos
Harbor, approximately 100 kilometers from Sao Paulo
city. Our city plays an important role, and is recognized as
one of the best cities in the country. It’s part of the largest
technological pole in the state of São Paulo.

Bem localizada e planejada, próxima de grandes centros
urbanos, a cidade integra o projeto de implantação do Corredor
Metropolitano Vereador Biléo Soares, com transporte público
rápido e de qualidade. Por tudo isso, a cidade é considerada “a
melhor esquina do Brasil” pela Secretaria de Desenvolvimento
de São Paulo.

Planned and very well localized, next to large urban
centers, Nova Odessa is part of The Metropolitan Bus
Corridor, with a fast and qualiﬁed public transport system.
For all these reasons, Nova Odessa is called by the Sao
Paulo Development Secretariat as “Brazil’s best corner”.

DISTÂNCIAS (DISTANCES)
De (FROM)

Até (TO)

Km

Nova Odessa

São Paulo

119

Campinas

22

Piracicaba

43

Limeira

37

Brasília

959

Americana

5

Sumaré

6

Aeroporto Internacional de
Viracopos

29

Porto de Santos

200

PRINCIPAIS ACESSOS RODOVIÁRIOS:
Rodovia Anhanguera, saída do km 118,5 (Nova Odessa)
Rodovia dos Bandeirantes, saída do km 115 (Sumaré)
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), saída do km 127 (Americana)
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), saída da Estrada de Cillo (Santa
Bárbara d’Oeste)
Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg
Avenida Ampélio Gazzetta
Rodovia Astrônomo Jean Nicolini

MAIN ROAD ACCESS:
Anhanguera Road, from km 118,5 (Nova Odessa)
Bandeirantes Road, from km 115 (Sumaré)
Luiz de Queiroz Road (SP 304), from km 127
(Americana)
Luiz de Queiroz Road (SP 304), from Cillo Road (Santa
Bárbara d’Oeste)
Arnaldo Júlio Mauerberg Road
Ampelio Gazzetta Avenue
Astrônomo Jean Nicolini Road
Rodolfo Kivitz Road

Rodovia Rodolfo Kivitz
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NOVA
ODESSA

NOVA ODESSA: REGALIAS DE METRÓPOLE
E QUALIDADE DE VIDA DO INTERIOR
Dinâmica, empreendedora e segura, Nova Odessa, conhecida
como “Paraíso do Verde” por seu cuidado com o Meio
Ambiente, prima pelo bem estar de seus moradores. Local para
quem quer investir e crescer, a cidade tem uma economia forte,
infraestrutura logística e de serviços, lazer e capital humano.
Considerada um dos maiores polos de desenvolvimento do
Estado de São Paulo, Nova Odessa se destaca por ser celeiro
de oportunidades e cresce a taxas acima da média. Com um
total de 73,788 quilômetros quadrados, o município possui
cerca de 30% de sua área ainda disponível para investimentos
industriais.
Com aproximadamente 5.120 empresas e comércios em
seu território e uma média de 1,2 novos negócios por dia, o
complexo industrial reúne empresas nacionais e internacionais
de variados setores.
Incentivando o crescimento, a Prefeitura Municipal criou
o ambiente propício ao investimento através do Prodeno
(Programa de Desenvolvimento de Nova Odessa), que oferece
todo suporte necessário para que o investidor se instale e
prospere no município.

Colonizada por letos e escolhida também por italianos,
alemães e portugueses como lugar ideal para morar, Nova
Odessa é ainda destino de migrantes das regiões sul e alto
paulista, que veem no município as oportunidades para
empreender e crescer. Com rica produção de música erudita,
as manifestações culturais se destacam e o município conta
com atrativos para receber visitantes em qualquer época do
ano. Viver em Nova Odessa é estar próximo de Campinas e São
Paulo, conhecidas por sua variedade cultural e por ser palco dos
principais eventos da América do Sul.
Na área da Saúde, Nova Odessa chama atenção no
atendimento médico hospitalar e dispõe de unidades básicas
de saúde, hospital e maternidade de referência, além de
atendimento especializado e inúmeros projetos voltados para
a prevenção e qualidade de vida.
A cidade estimula e favorece a vida saudável mantendo
academias ao ar livre, zoológico, parques e bosques para o lazer,
além do Clube da Melhor Idade, destinado ao atendimento de
pessoas com mais de 60 anos com atividades voltadas para o
envelhecimento saudável e socialização.

Nova Odessa possui infraestrutura diferenciada, que começa
com ampla rede educacional básica, com instituições públicas
e privadas de elevado nível. Portadora do selo de Município
Livre do Analfabetismo, do Ministério da Educação, as creches
funcionam durante todo o dia, garantindo à família do
trabalhador o cuidado necessário para seu desenvolvimento
pleno.

Mantendo a qualidade de vida de cidade interiorana, mas
com vocação para o desenvolvimento, Nova Odessa possui
condomínios residenciais privados de médio e alto padrão, além
de rede hoteleira e gastronômica variada. Para receber bem
seus visitantes, a cidade conta com cerca de 100 restaurantes,
lanchonetes e sorveterias dos mais variados segmentos e 200
apartamentos distribuídos em seis hotéis com serviços de
restaurante, sala de eventos e jogos, sala de estar e lazer.

Buscando excelência em capital humano, as Secretarias de
Educação e Desenvolvimento Econômico oferecem cursos
de especialização em parceria com Senai, Sebrae, Via Rápida,
Grupo Civitas e Pronatec.

Rica em recursos hídricos – com água armazenada e
captada em mananciais próprios, garantindo sua qualidade e
abundância - possui rede de água e esgoto tratados e coleta de
lixo em toda cidade.

Cidade que investe em pesquisa e inovação, é sede do Instituto
de Zootecnia do Estado, referência nacional e internacional por
seus estudos nas áreas de produção animal e pastagens e do
Jardim Botânico Plantarum, considerado o maior da América
Latina em número de espécies e centro de referência em
pesquisa e conservação da ﬂora brasileira.

Zelando pela segurança de seus moradores e visitantes, a
cidade possui sistema de videomonitoramento 24 horas e
equipe de Ronda Ostensiva. Com nível de urbanização que
ultrapassa 98% e integrante do seleto Grupo 1 do Índice
Paulista de Responsabilidade Social (formado pelos municípios
com os melhores desempenhos nas áreas analisadas), Nova
Odessa é uma cidade que oferece tudo o que você precisa!
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PRONTA PARA
O MUNDO

NOVA ODESSA
É BOM VIVER AQUI!

Bosque Manoel Jorge
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PRONTA PARA
O MUNDO

NOVA ODESSA: BENEFITS OF A METROPOLIS
WITH A QUALITY LIFE OF A COUNTRY TOWN
Dynamic, entrepreneurially friendly, Nova Odessa is called “The
Green Paradise” because it cares for the environment, and for
the population’s welfare. A place to invest and grow, this city has
strong economy, logistic and service infrastructure with human
capital.
Considered one of the largest development locations in the
state of Sao Paulo, Nova Odessa stands out for being a center
of opportunities and with an above average growth. Installed in
an area of 73,788 kilometers, the city has about 30% available
lands for industrial investment.
The city has about 5.120 companies and stores, registered 1,2
new business per day and an industrial complex formed by
multinational companies from all different segments

destiny of migrants from different places of the State which
come to the city to grow. It has a rich erudite music production
and cultural manifestations are featured,the city has a lot of
attractions for visitants all year round.
To live in Nova Odessa is to be close to Campinas and Sao
Paulo, known by it’s cultural varieties and stage of main events
in South America.
In the health system, Nova Odessa is known for its outstanding
medical treatment, its health centers, hospital and maternities,
which specialize in treatments and different projects of
prevention for a better life quality.
The city stimulates and favors a healthy lifestyle through open
air gyms, zoos and parks.

Encouraging the growth process, the City Hall created a project
that stimulates the investments through Prodeno (Nova
Odessa’s Development Program), that offers all support for
investors to install and thrive in the city.

The City also values its elderly citizens through The Senior Club,
specialized in treatment of people with more than 60 years,
with activities that proposes socialization and healthy aging.

Nova Odessa has an unique infrastructure that starts with
a wide educational system with high levels in its public and
private institutes. Titled “The City without illiteracy” by The
Education Ministry, the public primary schools are open from 6
AM to 6 PM, ensuring all the assistance for the working family.

Keeping the small city quality of life but looking towards
development, Nova Odessa has several residential
condominiums of medium and high standards, hotel chains and
a large variety of restaurants for receiving its visitants. The city
has 100 restaurants, shops, snack bars and ice cream parlors.

Looking for excellent human capital, Education and Economic
Development, Secretariats have specialization courses in a
partnership with Senai, Sebrae, Via Rápida, Grupo Civitas
and Pronatec (National institutes of professional education/
assistance).

With 200 apartments distributed in six different hotels, all with
restaurant service, event, game and recreation rooms.

The city invests in research, innovation and leisure, and is
the headquarters of The Zoo-technology research Institute,
a national and international reference in studies of animal
production and pastures areas.Plantarum Botanical Garden,
considered the biggest in Latin America in number of species
and a renown center in research and conservation of the
Brazilian ﬂora.

Looking out for the security of its citizens and its visitors, the
city has a full time video surveillance system. With urbanization
level above 98%, it is rated Top Level (level 1) by the Social
Responsibility Index of the State of São Paulo.

With a lot of water resources – it is stored though its own
sources, ensuring the quality and abundance of water – the city
also has water, sewage treatment and garbage collection.

Nova Odessa is a city that offers everything you need!

Colonizade by latvians and chosen by Italians, Germans and
Portugueses as a perfect place to live, Nova Odessa is the
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FERRAMENTAS
MUNICIPAIS
DE INCENTIVO
À INICIATIVA
PRIVADA
City applications
of incentive for
private initiative
Criada em fevereiro de 2013, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico é responsável
por colocar em prática a política de apoio aos
empreendedores da cidade, bem como a atração
de novos empreendimentos privados, fortalecendo
o Setor Produtivo local e incentivando o surgimento
de novos estabelecimentos comerciais.
No órgão municipal o empreendedor encontra de
forma rápida e clara todas as informações para
se instalar na cidade como, por exemplo, a busca
por áreas privadas para implantação de novos
projetos, além da desburocratização dos processos
administrativos e de interesse dos empresários.
Para facilitar o acesso do empreendedor aos
diversos serviços oferecidos pelo município, junto
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
funcionam o PLT (Posto Local de Trabalho), o
Banco do Povo Paulista e o CTVP (Centro de
Treinamento e Valorização Proﬁssional) Dr. Atayde
Gomes. Dessa forma, o investidor encontra
em um único local todas as ferramentas para
sua instalação e ampliação na cidade como
atendimento personalizado, agência de empregos e
crédito e mão de obra qualiﬁcada. A Secretaria ﬁca
situada na Avenida Eddy de Freitas Crissiuma, 150,
fundos Centro. Os telefones de contato são
(19) 3466-3155 | 3466-2493.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Economic Development Secretariat
Created in February 2013, Economic Development
Secretariat is responsible for offering support for
businessmen and attract new private enterprises,
strengthening the productive department and
encouraging new investments in the city.
In this department the investor ﬁnds in a fast and
practical way all the information needed to settle
in the city, such as private areas for new projects
and data of administrative process, for example;
search for private areas to implement new
projects, also, the speeding up of administrative
process for the investors.
For a quick access to all different services offered
in city, the Economic Development Secretariat has
installed Local Employment locations, The local
Public Bank of The State and The Professional
Training Center. Here, the investor can ﬁnd in
just one place all applications to stablish their
businesses and to expand in the city assisted by
personal employment services, credit agency and
qualiﬁed workers. The Economic Development
Secretariat is installed on Eddy de Freitas
Crissiuma Avenue, 150th, Downtown.
The telephones are (+55 19) 3466-3155
(+55 19) 3466-2493.
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PRODENO - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
Nova Odessa Development Program
O Prodeno (Programa de Desenvolvimento de Nova
Odessa) foi criado em abril de 2014 e possibilita o incentivo
ao desenvolvimento econômico do município, sendo voltado
para empreendedores que queiram se instalar, implementar
ou ampliar sede na cidade.

Conﬁra os incentivos previstos no Programa:
•Isenção de até 100% do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano), dependendo da situação, por até 10 anos,
prorrogáveis pelo mesmo período
•Isenção de até 100% do ITBI (Imposto de Transmissão de
Bens Imobiliários), dependendo da situação, por até 10 anos,
prorrogáveis pelo mesmo período
•Isenção de até 50% do ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) prestado por terceiros, relativamente
à parte construída, ampliada ou implementada, limitada à
alíquota mínima de 2%, por até 10 anos, prorrogáveis pelo
mesmo período
•Isenção de 50% do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza) prestado pelo beneﬁciário sobre a parte
correspondente à ampliação ou instalação/implementação
referente à sua própria atividade, limitada à alíquota mínima
de 2% a partir do exercício seguinte, por até 10 anos,
prorrogáveis pelo mesmo período
•Isenção de taxas e emolumentos incidentes sobre a parte
construída, ampliada ou implementada, por até 10 anos,
prorrogáveis pelo mesmo período
•Isenção de taxa de licença, de localização, de
funcionamento e de ﬁscalização sobre a parte construída,
ampliada ou implementada, por até 10 anos, prorrogáveis
pelo mesmo período
•Compensação de valores em investimentos em obras de
infraestrutura urbana, melhoramentos nas vias e logradouros
públicos, bem como aquelas de caráter institucional, de
recreação ou lazer voltado ao uso da população, desde que
demonstrado e justiﬁcado o interesse público e mediante
autorização da Comissão Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Nova Odessa’s Development Program (Prodeno)
was created in April 2014 and allows the economic
development incentive in city, targeting entrepreneurs/
business that want to settle, implement or to enlarge their
factory.
Below, are some stimulus and incentives provided in the
program:

• Up to 100% exemption of urban building and territorial
tax, depending on the situation, up to 10 years, renewable
by same period.

• Up to 100% exemption of a real state transfer tax,
depending on the situation, up to 10 years, renewable by
same period.

• Up to 50% exemption of all kinds of services taxes,
provided by others, relative to part constructed, expanded
or implemented, limited to minimum of 2%, for 10 years,
renewable by same period.

• Up to 50% exemption of all kind services tax, provided
by beneﬁciary on the part correspondent to expanded
or installation/implementation related to its own part,
limited to minimum of 2%, for 10 years, renewable by
same period.

• Exemption of rates and fees incidents on the part built,
expanded or implemented, for 10 years, renewable by
same period

• Exemption of license, localization, working and
supervision rates of partially constructed, expanded or
implemented, for 10 years, renewable by same period

• Compensation of investments values in urban
infrastructure, streets and avenues public improvement,
as well as the institutional, recreational or leisure for the
population to use, once established and justiﬁed by
interest of the public and with authorization of Economic
and Social Development Commission.
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POSTO LOCAL DE
TRABALHO
Local Employment Center
O PLT (Posto Local de Trabalho) da
Prefeitura de Nova Odessa é ponto de
atendimento e apoio ao trabalhador
e também ao empregador da cidade.
Instalado junto à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, além de
prestar serviços ligados aos contratos
de trabalho encerrados pelas empresas
locais, a equipe atua como uma verdadeira
Agência de Empregos, ajudando
trabalhadores e empresários na cidade.
O PLT presta serviços diversos como
emissão de Carteira Proﬁssional e RG,
homologação trabalhista, cadastramento
de currículos on line, seleção prévia de
candidatos a vaga de empregos, emissão
de atestado de antecedentes criminais e
orientações trabalhistas em geral.
O PLT está localizado na Avenida Eddy de
Freitas Crissiuma, 150, fundos. O telefone
é 3466-1902 e o atendimento é feito de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Nova Odessa’s Local Employment Center is a place to
attend and support the worker and new employers in
the city. Installed through the Economic Development
Secretariat, the team offers services on work contracts
and acts as a real employment agency, helping workers
and investors to create new jobs in the city.
The Center offers its services by emitting personnel
ID registrations, labor approvals, on line curriculum
registration, prior selection of candidates, criminal
record statements and labor guidelines.
It is localized at Eddy de Freitas Crissiuma Avenue,
150th, telephone (+55 19) 3466-1902
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BANCO DO POVO PAULISTA
Public State Bank
Também localizado na sede da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, o Banco do Povo
Paulista é uma das maiores realizações da
Administração Municipal no campo do incentivo ao
crescimento econômico de Nova Odessa.
Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado
e a Prefeitura Municipal, a agência facilita o acesso
ao crédito aos empreendedores de pequenos
negócios, com ﬁrma aberta ou não. O Banco do
Povo Paulista atua através de agentes de crédito,
que coletam informações sobre os clientes e
suas necessidades e encaminham seus pedidos
de ﬁnanciamento para um comitê de crédito
municipal.
O crédito se destina a pequenos empresários e
pessoas físicas que trabalhem por conta própria
ou têm um negócio que contribua para a renda
familiar. A agência concede ﬁnanciamentos
subsidiados, ajudando a micro e pequenos
empresários e comerciantes, autônomos e
ambulantes da cidade que desejam iniciar ou
expandir suas atividades. Os ﬁnanciamentos
ajudam na aquisição de máquinas, equipamentos,
veículos, ampliação de estrutura física, matériaprima, móveis, mercadorias e insumos agrícolas,
além de capital de giro.
Em 2014, o Banco do Povo de Nova Odessa atingiu
a marca de R$ 659,1 mil emprestados a juros de
apenas 0,35% ao mês. Além da baixa taxa de juros,
o cliente tem toda facilidade para adquirir crédito, já
que não é preciso comprovação de renda por parte
do avalista ou apresentação de avalista a partir do
2º empréstimo; carência de 60 dias para pessoas
jurídicas e/ou microempreendedores individuais e
carência de 90 dias para todos os clientes a partir
do 2º empréstimo.

Also located at Economic Development
Secretariat, the Public Bank of the State is one
of the largest programs created by the city’s
administration which encourages Nova Odessa’s
economic development.
Through a partnership between Sao Paulo
State’s Government and the City Hall, the agency
favors credit access to entrepreneurs of small
business. The bank acts through credit agents
that collect information about clients and their
needs by sending ﬁnancial requests to a city credit
committee.
This credit can then be used by small
entrepreneurs that work on their own or have
a business that helps their family’s income. The
agency provides subsidized ﬁnancing, helping
small business and self-employed workers of the
city that wish to start or to expand their activities.
This ﬁnancing can be used to buy machines,
equipment, vehicles, expand physical structure, buy
raw material, refurnish, buy merchandise or use as
working capital.
In 2014, the Public Bank reached the mark of
R$ 659.100,00 in loans with interests rate of
0,35% per month. Besides the small tax, clients
can receive the credit in an easy way, because it
doesn’t have to prove income with guarantor or
present a guarantor from the second loan . The
client has yet a 60 day extension for corporations
or individual microenterprise and yet a 90-day
incentive from the second loan onwards.
The Public Bank of State is located at Economic
Development Secretariat, at Eddy de Freitas
Crissiuma Avenue, 150th. Telephone is (+55 19)
3466-3010. Working Hours from Monday to
Friday, from 8 Am - 5Pm.

O Banco do Povo Paulista funciona junto à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na
Avenida Eddy de Freitas Crissiuma, 150 fundos.
Telefone (19) 3466-3010. Atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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ACINO
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
E INDUSTRIAL
DE NOVA
ODESSA
Nova Odessa’s
Commercial and
Industrial Associaton

Fundada em 1977 com objetivo de auxiliar
o comerciante e empresário de Nova
Odessa, a Acino (Associação Comercial
e Industrial de Nova Odessa)
oferece inúmeros serviços aos seus
associados como convênios entre
empresas e entidades, visando o
benefício de proporcionar condições
diferenciadas daquelas praticadas no
mercado, extensivas aos funcionários e
dependentes dos associados; serviço
de consulta ao SCPC (Serviço Central
de Proteção ao Crédito) e ao SCPC
Cheque, fornecendo informações
para análise e liberação de crédito em
operações mercantis e ﬁnanceiras, para
pessoas físicas e jurídicas; atendimento
jurídico para orientações; consulta com
proﬁssional da área de Marketing para
detectar as ações prioritárias na área de
comunicação; entre outros serviços.
A Acino está localizada na Rua 15 de
Novembro, 685, Centro. O telefone para
atendimento é (19) 3484-1550 e o site é
www.acinonovaodessa.com.br.

Founded in 1977 to help
businessmen in Nova Odessa,
the Commercial and Industrial
Association offers a lot of
services to its associated like
agreements between companies
and entities by giving different
beneﬁts in addition to those
that are offered in the market,
assistance for employees and
their family; credit and follow up
services, providing information for
analysis and liberation of credit
in ﬁnancial negotiations; legal
services; consulting by marketing
professionals to detect priority
actions in communication area;
and other services.
Acino is installed at 15th
November Street, 68th. Telephone
is (+55 19) 3484-1550 –website:
http://www.acinonovaodessa.com.br/

AGÊNCIA DO INSS
Social Security Agency
A agência do INSS de Nova Odessa disponibiliza
aos seus segurados serviços como agendamentos
de perícia para receber auxílio-doença;
agendamentos para processos de aposentadoria,
auxílio-maternidade, amparo social, auxílio-reclusão
e pensão por morte; simulação de contagem de
tempo de serviço; orientações sobre contribuição
ao INSS e preenchimento de guias de contribuição
entre outras ações.
A agência ﬁca na Avenida Eddy de Freitas
Crissiuma, 800, no Residencial Imigrantes. Telefone
(19) 3466-4041.

Nova Odessa’s Social Security Agency offers
services such as; scheduling specialist to receive
illness beneﬁts, retirement process assistance,
maternity grant, social support, pension for
death; simulation of service time; orientation on
contributions to the agency; complementary
guides; and other options.
The agency address is Eddy de Freitas Crissiuma
Avenue, 800th, Imigrantes Residential.
The telephone is (+55 19) 3466-4041.
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CIESP AMERICANA, NOVA ODESSA
E COSMÓPOLIS
Industrial Center of the state of São Paulo to Americana, Nova Odessa and Cosmopolis
A Diretoria Regional do Ciesp, em Americana,
oferece aos seus associados uma ampla gama de
serviços, produtos e ferramentas de apoio à gestão
de negócios, entre eles divulgação institucional
da representação e ação política realizada pelo
Ciesp/Fiesp; apoio e consultoria em programas
de Inovação Tecnológica; apoio e retaguarda
institucional nas tomadas de empréstimos e
ﬁnanciamentos em linhas especiais de crédito
do BNDES; consultoria e palestras de orientação
sobre legislação tributária e matérias da área
sindical e trabalhista; emissão de certiﬁcado de
origem e apoio aos exportadores; cursos, palestras
e seminários para aperfeiçoamento técnico e de
gestão.

A entidade está situada na Rua do Marceneiro,
134, Werner Plaas Industrial, Americana. O
telefone para contato é o (19) 3478-1060.

O Ciesp Americana oferece excelente infraestrutura
para empresas associadas e sua sede conta com
anﬁteatro equipado com moderno e completo
sistema de áudio e imagem e sala para reuniões e
apresentação de palestras, cursos e treinamentos.

The Industrial Center offers excellent conditions to
their members and its head office has a modern
theater with complete audio and video systems.
The entity is located at Marceneiro Street, 134th,
Industrial Werner Plaas, Americana. Telephone is
(+55 19) 3478-1060.

Industrial Center of THE State of São Paulo
offers to its associated a wide range of services,
products and applications to support business
administration, such as; institutional disclosure of
representation and political actions; support and
consultancy in Technological Innovation programs;
support in loans and funding with Development
National Bank credit lines; consultancy and
orientation lectures of tributaries legislation for
workers and syndical action; among other services.

23

NO-001-15 GUIA DESENVOLVIMENTO 2016 FINAL.indd 23

11/27/15 5:44 PM

PREFEITURA DE NOVA ODESSA

SENAI/CTVP
(CENTRO MUNICIPAL
DE TREINAMENTO
E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL)
Professional Training Centers

O CTVP (Centro de Treinamento e
Valorização Proﬁssional) Dr. Atayde Gomes é
um órgão municipal de treinamento de mão
de obra local, mantido em parceria com o
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial). No local são oferecidos,
gratuitamente e conforme a necessidade
das empresas da cidade e região, 17 cursos,
entre eles costureira (máquina reta e
overloque), modelista de roupas, operador de
computador, torneiro mecânico, programador
e operador de torno CNC, lubriﬁcador
industrial, entre outros.
O CTVP ﬁca na Avenida Eddy de Freitas
Crissiuma, 150, fundos, Centro. O telefone
para atendimento é o (19) 3466-2493.
Professional Training Center Dr. Atayde Gomes
is a local agency, which in partnership with Senai
trains and enables personnel .
Here you can ﬁnd many free courses, available
according your company’s main interest or
requirement.
The agency is localized at Eddy de Freitas Crissiua
Avenue, 150th. Telephone (+55 19) 3466-2493.
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ETEC DE NOVA ODESSA –
CENTRO PAULA SOUZA
Technical State School
Fundada em 2010, a Etec Nova Odessa
oferece cursos proﬁssionalizantes totalmente
apostilados e gratuitos. Determinados
ano a ano, já que os cursos atendem as
necessidades do setor produtivo local,
atualmente a instituição está com turmas
de Administração, Segurança do Trabalho
e Modelagem de Vestuário. Em breve, a
Etec Nova Odessa funcionará em nova
sede de 9,9 mil metros quadrados no
Jardim Capuava. Com investimentos de R$
19 milhões, a nova unidade contará com
anﬁteatro, biblioteca, 16 laboratórios, 10 salas
e quadra poliesportiva. Atualmente a Etec
Nova Odessa está instalada na Rua Theóﬁlo
Sniker, 38, Parque Industrial Harmonia.

Founded in 2010, Technical State School of
Nova Odessa offers free professional courses for
teenagers. Chosen annually, the courses attend local
productive needs, today the institute offers courses of
Administration, Work Security and Clothing modeling.
Shortly, the Technical State School will be working on a
new building with 9,900m2 Capuava/SP. This new unit
will receive investments of BLR$19 million and will have
a theater, library, 16 labs, 10 rooms and a sports court.
Today the Technical State School is located at Theóﬁlo
Sniker Street, 38th, Harmonia Industrial Park. Telephone
number is (+55 19) 3476-5074 and website
www.etecdenovaodessa.com.br

O telefone é o 19 3476-5074
e o site é www.etecdenovaodessa.com.br.
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NOVA ODESSA
PRONTA PARA O MUNDO

CODEN (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO)
Municipal Water Supply and Sewage Treatment Plant
Concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova
Odessa, a Coden é uma empresa de economia mista,
cujas ações pertencem majoritariamente à Prefeitura.
A cidade se destaca na região por ter um plano de
sustentabilidade hídrica, ser abastecida por mananciais
próprios e ter 100% do seu esgoto doméstico tratado.
Contando atualmente com seis represas –
que recentemente passaram por processo de
desassoreamento para aumentar sua capacidade -,
Nova Odessa tem hoje capacidade para armazenar
2,11 milhões de metros cúbicos de água. E, preocupada
com o abastecimento da cidade, a Administração
Municipal iniciou a construção de uma nova represa,
com capacidade de armazenamento de 130 mil metros
cúbicos de água bruta, e tem projeto para construção de
uma oitava represa.
Além das represas, o município conta com
aproximadamente 136 nascentes e minas que dão
origem aos córregos que cortam a cidade e é banhado
pelo Rio Atibaia. Toda água de Nova Odessa segue por
tubulações até a ETA (Estação de Tratamento de Água)
do Jardim Bela Vista, de onde é distribuída para o restante
da cidade.
Além do zelo para captação e armazenamento de
água, a Coden também se destaca por desenvolver um
Plano Diretor de Combate às Perdas de Água Tratada,
que prevê ações e obras que diminuem o desperdício
e aproveita melhor a capacidade do atual sistema de
abastecimento. Entre as ações está a implantação de um
sistema de setorização e troca de redes antigas.

Responsible for the water and the sewer services in city,
Coden, whose majority shares belong to the city hall
of Nova Odessa stands out for its water sustainability
program and for having its own springs. The domestic
sewer is treated 100%.
Formed by six dams – which recently underwent a
dredging process – Nova Odessa has potential to store
2,11 million cubic meters of water. Concerned with the
water supply in all of the city, the public administration
started a construction of an additional dam, that will store
130.000 cubic meters of water.
In project there is yet another dam on its way.
More than the dams, the city consists of about 136
springs and mines that ﬂow into streams and is bathed
by Atibaia River. All the water in Nova Odessa follows
through underground pipes until it reaches the water
treatment station in Bela Vista Suburb, from where it is
distributed to the whole city.
Apart from the storage of the water, Coden also stands
out for its Treated Water Plant that provides solutions
and services to reduce water waste and to better the
actual capacity of supply system. Among the actions that
are being implanted is the division of the system and
substitution of old pipes.
Nova Odessa is one of the ﬁrst cities in the region to treat
100% of its domestic sewer. Quilombo’s Sewer Treatment
Station received about BLR$ 18m of investments and
treats about 9 million liters per day. The System adapted
in this station generates very little odor.

Nova Odessa é uma das primeiras cidades da região a
tratar 100% de seu esgoto doméstico. A ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto) Quilombo recebeu investimentos
de R$ 18 milhões e trata, em média, 9 milhões de litros
por dia. O sistema adotado na estação gera pouquíssimo
odor, já que não conta com lagoas aeradas nem
decantação ao seu redor e tem um queimador de gases.
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GUIA DO INVESTIDOR
Investor’s Guide
Para facilitar o trabalho de todas as pessoas físicas e
jurídicas que querem se estabelecer em Nova Odessa, a
Prefeitura preparou um roteiro para o empresário investir
com segurança. Trata-se de um guia dos itens que industriais,
comerciantes e prestadores de serviços devem seguir.
O objetivo é facilitar e desburocratizar ao máximo essa fase,
prestando rapidamente toda assessoria que o empreendedor,
independente do porte de negócio, precisa para viabilizar seu
investimento.
Quem quer empreender em Nova Odessa deve,
primeiramente, se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, explicar o que necessita, perﬁl da empresa,
faturamento, número de empregos diretos e indiretos, dentre
outras informações necessárias para que seja iniciada uma
triagem buscando exatamente contemplar o que a empresa
realmente precisa.

To make it easier, the City Hall has prepared a step by step
guide for business people interested in establishing their
companies in Nova Odessa.
The goal is make this step as easy as possible, by offering
all support to the investor, enabling their investment,
independent of the company size.
Anyone who wants to establish in Nova Odessa has, ﬁrst,
to go to the Economic Development Secretariat, explain
what they are looking for, present a company proﬁle,
provide billing estimates, inform number of direct and
indirect jobs that they will create, and other information so
the department can determine exactly what the investor is
looking for and needs.
After this analysis, Secretariat will present the Prodeno
Program and guide investors on how to prepare the
documents. This process will then be sent to The
Economic Development Committee for analysis.

Feita essa análise, a Secretaria apresenta o Prodeno e orienta
o investidor sobre como montar o requerimento solicitando
o enquadramento. O processo é enviado para análise do
Conselho de Desenvolvimento Econômico, que fará a
deliberação sobre os pedidos.

STEP BY STEP PROCEEDURE

PASSO-A-PASSO DO INVESTIDOR

• This document should be sent to Economic

• Protocolar requerimento na Prefeitura solicitando
adesão ao Prodeno
• Esse documento, que será encaminhado para análise
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deve
conter dados da empresa e dos sócios; cronograma de
investimento; balanço ﬁscal; objetivo do investimento;
número de empregos a serem gerados; cronograma de
instalação e, se existir, de expansão. Caso o empresário
já tenha a área onde implantará o investimento,
deve apresentar o registro. Caso não tenha a área, a
Administração Municipal poderá auxiliar no processo.
• Anexar ao requerimento cartão do CNPJ e Inscrição
Estadual
• Vale destacar que não há taxas, guias ou emolumentos
para pagar neste processo.

• Protocol request in the City Hall asking for PRODENO
support.
Development Secretariat, it should contain all data of the
company and its partners; investment schedule; ﬁscal
balance; investment objective; number of jobs to be
created; installation and, if available, expansion schedule.
If there is already an area where company would like to
settle, partners have to present the area registration. If not,
the administration can help in this process to ﬁnd the best
area to implant the company.

• Attach the request the National Register of Company
and State Register Card.

• It is good to know that there aren’t rates, guides and
fees to pay in this process.
• And it’s ready! The request will be analyzed by Economic
Development Secretariat team, that will help with all the
process to install or to expand your company.
Welcome!!!

• Pronto! Sua solicitação será analisada por proﬁssionais
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
que auxiliará em todo processo de instalação e/ou
expansão da empresa.
Seja bem-vindo!!!
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NOVA ODESSA: BOA PARA O INVESTIDOR,
MELHOR AINDA PARA SUA FAMÍLIA
Nova Odessa: Good for the investor and even better for your family
Conheça a infraestrutura de Nova Odessa
em números:
• População de 56.764 pessoas
• Salário médio mensal de 3,2 salários mínimos
• 96,4% da população sabe ler e escrever
• Horário de funcionamento das creches das 6h às 18h
• Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
6,3 – superando a média nacional de 5,2
• R$ 4,2 mil investidos anualmente por aluno na rede
pública de educação
• 23 cursos técnicos e capacitação oferecidos na cidade
através de parcerias com Senai, Sebrae, Via Rápida,
Grupo Civitas e Pronatec.
• Sistema de videomonitoramento 24 horas e equipe de
Ronda Ostensiva
• Três parques voltados para o lazer: Bosque Manoel
Jorge, Jardim Botânico Plantarum – o maior da
América Latina em número de espécies -, e Parque
Ecológico Isidoro Bordon – com cerca de 50 tipos de
aves e animais
• Cerca de 1.000 idosos atendidos semanalmente no
Clube da Melhor Idade

• Cerca de 100 restaurantes, lanchonetes e sorveterias
dos mais variados segmentos
• Sede da maior pista de kart do mundo
• Cerca de 200 apartamentos distribuídos em 6 hotéis
com serviços de restaurante, sala de eventos e jogos,
sala de estar e lazer
• 17 distritos industriais em funcionamento e quatro em
fase de implantação
• Índice de Desenvolvimento Humano de 0,791,
ocupando a 7ª posição na RMC (Região Metropolitana
de Campinas) e 33ª no Estado de São Paulo
• Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal de
0,8361, considerado o 9º município da RMC (Região
Metropolitana de Campinas), 78º melhor município do
Estado e o 127º melhor do País
• Grupo 1 no Índice Paulista de Responsabilidade Social
• Orçamento Municipal para 2016 de R$ 174,5 milhões
• 5.120 empresas e comércios instalados na cidade,
sendo 1,2 novas empresas abertas por dia
• R$ 140 milhões faturados por ano
• Localizada na Região do Polo Têxtil e da Confecção,
responsável por 85% da produção nacional

• Condomínios residenciais de alto e médio padrão
implantados

• Integra projeto do Corredor Metropolitano Noroeste
Vereador Biléo Soares, voltado para transporte público
de qualidade, que liga seis municípios e tem 32,7
quilômetros de extensão

• Mais de 1.000 unidades habitacionais de interesse
social em fase de implantação

• 62ª melhor cidade do País e 33ª do Estado para se
viver, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano

• 100% da água captada de mananciais próprios

• 54ª cidade no ranking de riqueza no Estado de São
Paulo, segundo Seade

• TV a cabo em toda cidade

• 6 represas e 10 reservatórios de água tratada
• 100% de esgoto doméstico coletado
• Coleta seletiva de lixo reciclável

• 11 creches e pré-escolas e 11 escolas municipais
• PIB de R$ 2,96 bilhões, considerado o 87º maior do
Estado e 291º maior do País
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GUIA EMPRESARIAL / COMPANY GUIDE

Know the infrastructure of Nova Odessa
in numbers:

• Head office to the largest go-kart speed way of the
world

• Population: 56.764 habitants

• About 200 apartments distributed in 6 hotels with
restaurant, games and events rooms

• Average monthly salary of 3,2 minimum salaries
• 96,4% of population to know read and write
• Nurseries works from 6 AM to 6 PM
• Ideb (Basic Education Development Rate) is 6,3 –
better than national average that is 5,2
• City invests 4,2 thousand brazilian’s currency per year in
each student in the public education system
• City offers 23 technical and capacity courses through
partnerships with Senai, Sebrae, Via Rápida, Grupo
Civitas and Pronatec.
• Security video surveillance system 24 hours and police
equip in all city
• Three leisure parks: the Manoel Jorge Park, Plantarum
Botanical Garden – the biggest in Latin America in
number of species -, and the Isidoro Bordon Ecological
Park – with about 50 species of animals.
• One thousand elderly citizens in care at the City Senior
Club per week
• Cable TV in all the city
• High standard residential condominium
• More than one thousand residential apartments being
built in the city
• 100% of water captures in own sources
• 6 dams and 10 treated water reservoirs
• 100% of domestic sewer reservoirs
• Separate collection of recyclable waste

• 17 industrial districts in operation and 4 in implantation
phase
• Development Human Rate of 0,791, occupying 7th
position in RMC (Campinas Metropolitan Region) and
33th in Sao Paulo State
• City Development Rate (Firjan) of 0,8361, considered
the 9th city in RMC (Campinas Metropolitan Region),
the 78th better city in Sao Paulo State and the 127th
better place in Brazil
• Group 1 in Social Responsibility State Rate
• City Budget to 2016 of BLR$ 174,5 millions.
• 5,120 companies and commerce installed in the city,
being 1,2 new company opened per day
• BRL$140 million billing/ year
• Localized in a Textile Pole, responsible by 85% of
national production
• Part of a metropolitan bus express way that will offer
public transport of quality, bringing together six cities
and with 32,7 kilometers extension
• 62nd best city in Brazil and the 33rd in Sao Paulo
State to live, according to the Human Development Atlas
• 54th city in wealth ranking in Sao Paulo State,
according to Seade
• 11 nurseries and kindergarten and 11 city schools
• Gross Domestic Product ( GDP) of BLR$2.96 Billion,
considerate the 87th in the State and 291st largest in
Brazil

• About 100 restaurants, snack bars, ice cream stores
from different areas

FONTE

SOURCES

IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística)
Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados)
CNM (Confederação Nacional dos Municípios)
Firjan
Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento)
Prefeitura de Nova Odessa
Câmara de Nova Odessa
Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas)
Ministério do Trabalho e Emprego

IBGE (Brazilian Statistic and Geography Institute)
Fundação Seade (State Data Analysis System)
CNM (Cities National Confederation)
City Development Rate (Firjan)
Human Development Atlas /PNUD (Development Program of
ONU)
Nova Odessa’s City Hall
Nova Odessa’s Council
Agemcamp (Campinas Metropolitan Agency)
Ministry of Labor and Employment
Tradução Livre: Sidney N. Sichmann
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