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A Secretaria de Relações Institucionais, criada pela Lei nº 12.474, de 26/12/2006, e organizada por 

meio dos Decretos nºs 51.462/2007, de 1º/01/07, e 52.200/2007, de 20/09/07, chega ao final de seu 2º 

ano de funcionamento. 

Os resultados alcançados no ano de 2008 refletem as diretrizes da gestão da Pasta, operacionalizadas 

em 2 (duas) direções: 

A primeira buscou o desenvolvimento de ações que contribuíssem para manutenção e/ou ampliação 

do relacionamento do Governo do Estado com organizações e setores da sociedade, o aprimoramento 

da atuação dos conselhos de direito e de cidadania, bem como a formulação, a execução e o 

acompanhamento da política para a área da juventude.        

A segunda, interna, visou complementar e implementar ações no sentido da cabal implantação e 

adequação da estrutura prevista nos referidos Decretos, e, assim, fazer frente às demandas de caráter 

técnico-administrativo que lhe são próprias.                       

O que se pretende, por meio do presente relatório, ao sistematizar as realizações das áreas meio e fim, 

é demonstrar os ganhos de qualidade alcançados pela Secretaria de Relações Institucionais no 

corrente exercício, bem como publicizar as suas principais ações, enquanto responsabilidade e 

compromisso da gestão pública de assegurar transparência à ação governamental. 

A referida ação de articulação e de coordenação desenvolvida pela Secretaria, de forma transversal e 

suplementar, ao longo destes 02 (dois) anos, como os seus resultados, certamente carreou ao Governo 

do Estado, ganhos de sinergia e sincronismo. 

                     
               
 
 
 
 

José Henrique Reis Lobo 
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Considerando as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e o arcabouço regulador do 
funcionamento da Secretaria de Relações Institucionais, as realizações das Unidades Operacionais 
desta Pasta expressam o cumprimento de sua missão e podem ser traduzidas da seguinte forma: 
     
 
I – Unidade de Programas para Juventude  
 
A Unidade de Programas para a Juventude é responsável pela elaboração de políticas públicas 
voltadas à juventude, cabendo-lhe contribuir para a articulação, eficácia e eficiência das políticas 
públicas destinadas à população jovem (entre 15 e 29 anos), levadas a efeito no território do estado 
de São Paulo.  
Há de se considerar que as políticas públicas de juventude se refletem em ações desenvolvidas por 
outras pastas: educação, saúde, emprego, desenvolvimento social, pessoa portadora de deficiência, 
justiça, dentre outras. 
É pertinente falar em políticas públicas de juventude à medida que compreendemos que as pessoas 
que constituem este público apresentam características e necessidades comuns devido a 
peculiaridades referentes ao seu momento de vida e as circunstâncias históricas que atravessam nesta 
fase.  
 
 
AÇÕES-REALIZAÇÕES-APOIOS E PROJETOS 
 
 
Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas 
 
O Estado de São Paulo tem, hoje, mais de 11 milhões de jovens, com idades entre 15 e 29 anos, que 
vivem diferentes formas de intervenção, de ordens econômica, social e cultural, que lhes 
proporcionam vivências e experiências particulares. Frente a este universo populacional, os 
municípios são espaços privilegiados de diálogo com a juventude, uma vez que são instâncias de 
governo mais próximas da realidade local. Foi com base neste diagnóstico que a Unidade de 
Programas para a Juventude implementou o projeto “Encontros Regionais de Políticas Públicas de 
Juventude”.  
O ciclo de encontros percorreu todas as 15 regiões administrativas do Estado de São Paulo e 
mobilizou quase 500 gestores do poder público e representantes da sociedade civil, conforme mapa, a 
seguir: 
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Os Encontros Regionais de Políticas Públicas de Juventude possibilitaram ao Governo do Estado 
estabelecer efetivo diálogo com a sociedade civil organizada e gestores locais, refletir sobre a 
realidade e principais características da juventude local e propiciar uma troca de experiências entre as 
várias regiões, entre os municípios de uma mesma região e, conseqüentemente, de todos com o 
Governo do Estado. 
Além de contribuir com inúmeras informações (resumo dos programas já desenvolvidos pelo 
Governo do Estado para a juventude, conforme gráfico abaixo), foi possível mapear as estruturas 
municipais de juventude existentes e as principais ações desenvolvidas pelos próprios municípios 
durante os encontros, o que gerou a publicação “Encontros Regionais de Políticas Públicas de 
Juventude – Resultados e Perspectivas”. 
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I Conferência Estadual de Juventude 
 
Ocorreu no Parque Estadual da Juventude, no prédio do Centro Paula Souza.   
Reuniram-se mais de 1.300 jovens, vindos de todos os cantos do Estado, com idéias, propostas e 
demandas de suas regiões e com temas como educação, cultura, trabalho, família, diversidade, 
direitos humanos, sexualidade, drogas e democracia. 
Na fase final da Conferência houve a eleição de 185 (cento e oitenta e cinco) delegados que 
representaram o Estado de São Paulo na I Conferência Nacional de Juventude, em Brasília. Esta 
delegação foi responsável por transmitir aos outros jovens brasileiros as demandas expressas nas 21 
propostas aprovadas no relatório final da I Conferência Estadual de Juventude.  
Ao final de cada dia, uma apresentação cultural fechava o ciclo de debates, grupos de trabalho e 
discussões. 
 

 

 
                                                           I Conferência Estadual da Juventude           
 
 
 
 

 
Apresentação Cultural                                                 Apresentação Cultural 
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Portal da Juventude Paulista e Guia de Bolso do Portal da Juventude Paulista 
 
Após troca de informações e integração entre os agentes do governo, a Unidade de Programas para a 
Juventude lançou o “Portal da Juventude Paulista”, no dia 20 de Agosto, no Centro Cultural de 
Juventude (CCJ). 
O site tem três objetivos: O primeiro, é reunir em um só espaço virtual, todas as informações sobre 
políticas públicas para a juventude implantadas pelo poder público, para que a população paulista 
entre 15 e 29 anos possa ter mais acesso aos programas em um só espaço e com uma linguagem mais 
adequada e atrativa para ela; o segundo, é oferecer espaço e audiência para a divulgação de eventos e 
novidades sobre a sociedade civil organizada, os movimentos juvenis e o público em geral, atuando 
como uma espécie de “megafone” para as diversas iniciativas interessantes relacionadas à juventude 
no Estado; e, finalmente, o terceiro é servir como ponto de referência e espaço democrático de debate 
para todo e qualquer tema que seja de interesse do jovem paulista. 
 
 

 
                         Portal da Juventude Paulista 

 
 
Desde que entrou no ar, em 12 de junho, o Portal da Juventude Paulista já triplicou seus acessos, 
chegando ao total de 70.000 no dia do II Festival da Juventude Paulista. Para facilitar a navegação do 
jovem usuário, o Portal foi dividido em cinco temas principais: DIVIRTA-SE, ESTUDE, 
TRABALHE, VIVA COM SAÚDE e FAÇA POLÍTICA.  
E, para continuar cumprindo seu papel de articulação e disseminação das informações sobre 
juventude em todos os espaços, a Unidade de Programas para a Juventude resolveu publicar cada 
uma delas num “guia de bolso jovem” que será disponibilizado, também, para download no Portal. 
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Projeto Interação Digital 
 
O Projeto “Interação Digital: Formação do Jovem Protagonista no Meio Rural” é uma iniciativa da 
Fundação Orsa em parceria com a Unidade de Programas para a Juventude e o ITESP.  
Tem como objetivo a articulação e mobilização de esforços para garantir a inclusão digital e 
estimular o protagonismo juvenil e a permanência do jovem no campo.  
A proposta tem como base a geração de espaços, denominados CTI’s – Centros de Tecnologias 
Interativas, no assentamento de Pirituba II, área 1 no município de Itapeva e área 3 no município de 
Itaberá, ambos na região administrativa de Sorocaba. Nestes CTI´s  foram formadas duas turmas de  
150 participantes, totalizando 300 jovens de 14 a 29 anos atendidos diretamente nos cursos básicos 
de inclusão digital: Introdução à informática, sistema operacional, edição de textos e planilhas 
eletrônicas. 
Prevê também o envolvimento dos jovens na construção de um Plano de Desenvolvimento Local 
para o próprio assentamento, o qual possibilita a criação de alternativas de geração de renda para ele 
e para toda a comunidade. 
 
 
II Festival da Juventude Paulista e Guia de Apoio Cultural  
A Unidade de Programas para a Juventude realizou nos dias 01, 02 e 03 de dezembro o II Festival da 
Juventude Paulista, dando continuidade ao I Festival que aconteceu no ano de 2007. O evento teve 
como objetivo promover e valorizar iniciativas culturais desenvolvidas por ou para jovens paulistas, 
além de abrir espaço para a discussão e reflexão sobre políticas públicas de juventude no Estado de 
São Paulo. 
Nas três noites do Festival, jovens participantes de organizações sociais da região metropolitana de 
São Paulo, assim como, convidados e os demais interessados no tema, lotaram o Auditório Simon 
Bolívar, no Memorial da América Latina. Foram mais de 700 pessoas por dia. O público assistiu a 
apresentações culturais de grupos de arte-cultura juvenis, além de outras intervenções, que 
envolveram diversas formas de expressão: dança, música, grafite, poesia etc. 
 
 
 

 
                                                        II Festival da Juventude Paulista  
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Como parte das atividades diurnas, 
foi organizado o Encontro Estadual 
da Rede de Gestores de Juventude, 
com o intuito de reunir os 
participantes dos Encontros 
Regionais de Políticas Públicas, 
projeto desenvolvido no primeiro 
semestre de 2008, que contou com a 
participação de representantes de 
mais de 150 municípios paulistas. 
 
 
 
 
 

II Festival da Juventude Paulista 
 
 
Para o evento, a Unidade de Programas para a 
Juventude preparou a publicação "Encontros 
Regionais de Políticas Públicas de Juventude: 
resultados e perspectivas", lançada na abertura 
oficial do Festival, juntamente com um vídeo.  
 
 
 
 

     
     
            

            II Festival da Juventude Paulista 
 
 
A atividade que fechou o Encontro Estadual foi a visita a dois Centros de Juventude - mantidos pelas 
prefeituras de São Paulo e de São Caetano do Sul. 
Para os jovens, além das atividades noturnas, o Festival organizou ainda uma mesa redonda, com a 
participação de profissionais que atuam na área cultural para debater "como a cultura pode ser um 
fator de promoção de cidadania e geração de renda entre os jovens". O debate reuniu representantes 
do Programa de Ação Cultural, da Secretaria Estadual da Cultura, do Programa de Valorização de 
Iniciativas Culturais, da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, além de jovens da Produtora 
Quero Filmes e da ONG Eletrocooperativa. 
Durante o Festival, a Unidade de Programas para a Juventude lançou ainda o "Guia de Apoio 
Cultural - Passo a Passo", que disponibiliza informações sobre editais, fundos e possíveis apoios para 
os grupos juvenis que trabalham ou atuam com cultura. São informações de apoios oferecidos pelo 
governo estadual e municipal, além da iniciativa privada. 
O Guia visa orientar os jovens para que estes possam ter acesso a recursos financeiros que viabilizem 
seus projetos.  
Este é um material de extrema importância para estes grupos juvenis, que normalmente têm 
dificuldade de acesso a informações como esta. 
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                                         II Festival da Juventude Paulista 
 
 
Diversidade e Inclusão Social 
 

A mobilização da sociedade civil para discutir 
particularidades de cada grupo traz demandas 
especificas para a Unidade de Programas para a 
Juventude, que dá seu apoio, como por exemplo, 
no Encontro Nacional de Jovens Surdos, que tinha 
o objetivo de expandir a rede nacional de ativistas 
que lutam pela inclusão social dos surdos em 
todos os aspectos da sociedade.  
 
 
 
 
 

 Encontro Nacional de Jovens Surdos 
 
Os 111 jovens participantes foram selecionados por sua atuação como líderes em suas comunidades e 
chegaram à capital paulista prontos para unirem suas vozes e divulgarem a demanda de 612.687 
brasileiros, entre 15 e 29 anos de idade, que diferem do restante de seus pares apenas por não 
poderem usar os ouvidos para escutar. 

 
Foi assim também com o Fórum Nacional da 
Juventude Negra, que reuniu cerca de 400 pessoas 
no Teatro Procópio Ferreira, na cidade de Guarujá, 
que fica na Região Metropolitana da Baixada 
Santista.  
Seguindo o exemplo de Zumbi dos Palmares, estes 
jovens se uniram para disseminar suas idéias à 
sociedade, do mesmo modo que os jovens 
participantes do Fórum Estadual da Juventude 
Negra, também apoiado pelo Governo no ano de 
2007. 
 
 

 Fórum Estadual da Juventude Negra 
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PARTICIPAÇÕES 
 
I Fórum da Juventude de Sertãozinho 
 
Divididos em três grupos: Jovens Adolescentes, entre 14 e 17 anos; Jovens, entre 18 e 24 anos e 
Jovens Adultos, entre 25 e 29 anos, mais de 70 jovens se reuniram no auditório da OAB nos dias 08 e 
09 de Agosto para discutir políticas públicas para a juventude. 
Entre os resultados, foi proposta a criação de um “Conselho Municipal de Juventude” que será um 
conselho formado por jovens para cuidar de seus interesses na cidade de Sertãozinho.  
Além disso, uma carta também foi escrita e enviada ao prefeito, aos vereadores e aos candidatos para 
mostrar a mobilização dos jovens que são muitos e querem ser ouvidos. 
 
A Unidade de Programas para a Juventude representa São Paulo em evento da ONU na 
Colômbia 
A Unidade participou da delegação brasileira convidada para o Encontro de Especialistas em 
Juventude e Políticas Públicas, em Medellín, na Colômbia. 

O evento faz parte do projeto Cidades 
Mais Seguras, iniciativa do UN-
Habitat, Programa das Nações Unidas 
para os Conglomerados Humanos.  
Ao lado do México, do Chile e da 
própria Colômbia, o Brasil ouviu e 
compartilhou experiências de sucesso 
já desenvolvidas pelo Poder Público ou 
pela Sociedade Civil Organizada nestes 
locais. O desafio agora é replicar e 
articular melhor esses projetos em toda 
América Latina. 

Projeto Cidades Mais Seguras-Medellin-Colômbia   
 
 
II. Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos (UAAC) 
 
Esta unidade tem como premissa estabelecer nexos entre os interesses dos conselhos de cidadania e 
os propósitos da administração pública, a proteção e promoção dos direitos e a afirmação de um 
Estado de cidadania plena, dos segmentos aportados organizadamente nesta Pasta. 
É composta por profissionais das áreas das ciências humanas, sociais e jurídicas e tem seus braços 
nos Conselhos de Cidadania: da Condição Feminina, do Desenvolvimento e Participação da 
Comunidade Negra, do Idoso, dos Portadores de Deficiência Física, hoje alocada na recém criada 
Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Criança e Adolescente, 
dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento e Participação da Comunidade Nordestina.                                 
Por meio dos instrumentos emprestados pelo planejamento, os recursos organizativos institucionais, 
as diretrizes orçamentárias destinadas à construção de políticas públicas e a participação e controle 
social como meio à consolidação dos ideais democráticos e de justiça social, a Unidade de 
Articulação e Apoio a Conselhos tem experimentado metodologias que propiciem aos Conselhos 
apropriar-se de instrumentos estratégicos com vistas a contribuir para o seu funcionamento e 
desenvolvimento.  
A Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos tem como objetivo, para uma ação macro, apoiar 
técnica, administrativa e financeiramente os Conselhos de Cidadania e Direitos. 
A tradução do universo percorrido pela Unidade e Conselhos está demonstrada a partir das inúmeras 
iniciativas e perspectivas elencadas, tendo como parâmetros os tratados internacionais dos quais o 
Brasil é signatário, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Programa Estadual De Direitos 
Humanos de São Paulo e as Metas do Milênio, além das inúmeras prerrogativas conquistadas pelos  
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segmentos das mulheres, negros, povos indígenas, pessoas idosas, criança e adolescente e a 
comunidade nordestina. 
A criação de um órgão público – Secretaria de Relações Institucionais - voltado à sustentação aos 
interesses destes Conselhos é a demonstração explícita do nível de responsabilidade, 
comprometimento e percepção da importância desta forma de participação da sociedade civil que, em 
conjunto, articulam, mobilizam, informam e formulam políticas interdisciplinares e transversais, em 
resposta às demandas dos segmentos: de gênero; étnico-racial (negro e indígena); geracional (criança 
e adolescente, juventude, idoso); de orientação sexual e de tantas outras especificidades que se 
conjugam da necessidade de serem legitimados como grupos inseridos na vida nacional. 
O arcabouço teórico progamático desenvolvido para servir de referencial ao desenvolvimento das 
açõe da UAAC, permitiu a elaboração de planejamento e estratégia onde se pudessem estabelecer 
prioridades, metas e cronologias que permitissem constituir uma conexão direta com os Conselhos 
enquanto instrumentos regulatórios sem intervir nas sua autonomia.                                                                                    
Inúmeras publicações contaram com o apoio institucional e logos dos Conselhos. Destacam-se: a 
confecção do Estatuto do Idoso, da Cartilha sobre Ações Afirmativas da Comunidade Negra, do 
Livro Memória das Ações e Formulações sobre os Povos Indígenas no Estado de São Paulo e a 
publicação do livro comemorativo do Jubileu de Prata do Conselho Estadual da Condição Feminina.  
Dentre os eventos de grande monta que demandaram esforços da equipe da UAAC e que envolveram 
mobilização dos segmentos, bem como formas organizativas de participação, foram os processos 
eleitorais e seletivos dos Conselhos. 
 
 

    
   Publicações por Iniciativa da UACC e Conselhos   
                               
       
Conselhos Estaduais de Cidadania 
 
Os Conselhos de Cidadania são órgãos de formulação e monitoramento de políticas públicas 
direcionadas para segmentos vulneráveis da população, compostos por representantes 
governamentais e da sociedade civil. Os Conselhos funcionam como instâncias privilegiadas de 
interlocução entre o Governo e a sociedade civil para efetivação da democracia e da justiça social no 
Estado de São Paulo.  
A emergência dos Conselhos na estrutura da Administração Pública Estadual permitiu, nos últimos 
25 anos, a qualificação da prestação de serviços públicos na área de saúde, educação, cultura, 
habitação, transporte, segurança pública, justiça, dentre outras. Em suma, o relacionamento 
institucional entre o Governo do Estado de São Paulo e os movimentos sociais vem alcançando um 
novo patamar graças à contribuição dos Conselhos. 
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Os Conselhos são células orgânicas que agregam valor às ações governamentais, por ser tratarem de 
instancias catalisadoras dos interesses de agrupamentos humanos historicamente alijados dos bens 
sociais.  
No ano de 2008, inúmeras foram as ações que deram sentidos aos propósitos da sociedade civil, no 
acolhimento das especificidades dos segmentos, ao estreitarem os diálogos entre Conselhos Estaduais 
e Municipais, legislativo e executivo e contribuições instrutivas e normativas, ressaltando-se a 
arquitetura de uma nova base de ações que contemplem os interesses específicos, tendo como eixo 
estimulador à transversalidade, a garantia e a promoção dos direitos humanos.       
Abaixo se encontram elencadas as ações e eventos realizados por todos os Conselhos, que contaram 
com o apoio institucional da UAAC, enquanto aglutinadora e construtora de dinâmicas que cada vez 
mais favorecem essas ações e eventos, com o objetivo de solidificar os ideais de proteção e promoção 
dos direitos das pessoas.     
                                       
1) - Conselho Estadual da Condição Feminina  

No ano de seu Jubileu de Prata e do lançamento da Medalha Ruth Cardoso, 
que galardoa mulheres que se destacam na vida política nacional, o Conselho criou o selo 
comemorativo, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT , que o divulgará 
inclusive durante o exercício de 2009. 
 

    
                         Jubileu de Prata do Conselho                                                Galardoamento de Mulheres-Medalha Ruth Cardoso 
                                                       
 

 
Vice-Governador Alberto Goldman e Ministra Nilcéa Freire e Autoridades – Evento de Assinatura do Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher 
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Estabeleceu como meta avançar na edificação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher. Para tal, estimulou parcerias entre as prefeituras do Estado, diagnosticou a rede de 
serviços disponíveis para as mulheres vítimas da violência, divulgou os mecanismos para fazer valer 
a conquista das mulheres acometidas por violências domésticas, por meio da Lei Maria da Penha. 
Outros aspectos que também mereceram a atenção do Conselho foram: estabelecer diálogo com a 
Secretaria de Administração Penitenciária, para as mulheres em cumprimento de pena; estabelecer 
diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, na construção de indicadores que contemple a 
questão de gênero; implementar ações de atenção integral à saúde da mulher, especialmente no que 
tange ao aborto – causas e conseqüências; a mortalidade materna; a imagem da mulher nos meios de 
comunicação; efetivar ações voltadas para os “16 dias de Ativismo”, que visa a conscientização da 
sociedade sobre as injustiças sociais e as desigualdades sócio-econômicas e étnicas específicas das 
mulheres, em vários municípios do Estado de São Paulo.  
 
 
Principais Atividades 
 
Posse das Conselheiras e transmissão de posse da Presidenta do Conselho; Seminário de Integração – 
discussão de propostas dos novos direcionamentos das ações do CECF; “Projeto Piloto Regional” – 
Conhecer a rede de atendimento à mulher; Reuniões Ordinárias – discussão de assuntos internos do 
Conselho.  

    
Posse dos Novos Conselheiros                                                                               Público na Cerimônia de Posse das Novas Conselheiras  
 
Reuniões: Discussão da implantação do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher; Redes 
de atendimento à mulher; Situação da Mulher nas Penitenciárias; Articulação dos 16 dias de 
ativismo; Discussão sobre a Declaração dos Direitos Universais; Elaboração de pauta das Oficinas de 
Integração e Fortalecimento dos Conselhos Estaduais e Municipais de Cidadania do Estado de São 
Paulo - nas cidades de Sorocaba, Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos e Bauru; Discussões sobre 
aborto e violência sexual. Seminários: Seminário sobre "Aborto"; 1º Encontro das Bombeiras 
Femininas Militares. Palestra da Presidente sobre a Lei Maria da Penha; Encontro de Conselhos da 
Baixada Santista;  
 

http://www.condicaofeminina.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=40&c=31�
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               Oficina de Integração e Fortalecimento dos Conselhos Estaduais e Municipais de Cidadania do Estado de São Paulo, realizada 
               na cidade de Santos.  
 
 
As Políticas Públicas de Saúde para a Mulher, apresentadas na III Conferência Nacional de Saúde - 
Conquistas e Controle Social; Seminário sobre a Mulher e a Mídia. Solenidades: Comemoração do 
20º aniversário da União Brasileira de Mulheres – UBM; II Congresso Internacional dos Direitos 
Humanos; Comemoração do Jubileu - Prata do Conselho - Lançamento do Livro “Empoderando 
Mulheres”, do CECF. Lançamento do Selo e do Carimbo comemorativos da data. Lançamento da 
Medalha Ruth Cardoso e Assinatura do Termo de Adesão de São Paulo, ao Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher; Celebração dos 60 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos; Dia Internacional Contra a Corrupção. 
 
 
2) - Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra   

 
 
 
As ações desenvolvidas pelo Conselho popularmente conhecido como o da 
‘Comunidade Negra’ foram planejadas em continuidade aos propósitos de 
superação do racismo na sociedade paulista. A implementação de políticas na 
área de educação e saúde; e a construção de um diálogo sobre as circunstâncias e 
necessidades da população negra, ávida por inserção no mercado de trabalho, 
com parceiros que atuam neste campo para o desenvolvimento de estratégias, 
ocuparam a agenda do referido Conselho. 

 
 
 

    
Instalação do Fórum Permanente de Educação                                                      Projeto Futuridade: Parceria com a Secretaria de  
Assistência e                         Desenvolvimento Social          

                 
 
 Na área de educação foram realizadas, em conjunto com a pasta da Educação, “oficinas de 
sensibilização” para educadores relacionados à aplicação da lei 10.639/03, e com o “Prêmio Educar 
para a Igualdade Racial”.  
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Com a Secretaria Estadual de Saúde, ocorreu a sensibilização e qualificação de gestores na atenção 
da saúde da população negra, especialmente referente à anemia falciforme, hipertensão arterial e 
diabetes mellitus.  
 

           
           2º SEMINÁRIO DA SAÚDE                                      2º SEMINÁRIO DA SAÚDE 
 
 
Em parceria com a Secretaria de Cultura, destacam-se as ações de fortalecimento da identidade e 
contribuição da cultura negra para a política, literatura e inúmeras áreas do conhecimento, 
especialmente no que tange ao enfrentamento dos aspectos subjetivos do racismo, com a Campanha 
dos 120 anos da Abolição Inacabada, que alude sobre os 120 anos da Abolição da Escravatura no 
Brasil e “120 Cartas: Racismo, Se Você Não Fala Quem vai Falar”, que contam experiências de 
superação.  
Inúmeras outras ações em parceria com prefeituras e organizações da sociedade civil para o trato dos 
temas de forma transversal e plural mobilizaram os conselheiros do Estado de São Paulo. 
O grande desafio foi a construção de um diálogo interinstitucional com apoio da Unidade de 
Articulação Institucional da Secretaria de Relações Institucionais e a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, para a implantação do Selo Paulista da Diversidade, por entender que o eixo do 
‘mercado de trabalho’ deve se constituir na grande alavanca, para a constituição de uma cultura de 
inserção e valorização dos afro-descendentes. 
Em relação aos eventos comemorativos ao “20 de novembro” – dia Nacional da Consciência Negra, 
o Conselho preparou uma gama de eventos que permitiram aos diferentes grupos reflexões sobre o 
tema da discriminação racial e elencar a avanços do Estado na implantação de políticas públicas: 
(Fase de Monitoramento do Senso dos Servidores Públicos do Estado); Entrega de 150 casas étnicas 
para as comunidades Quilombolas; Implantação do Fórum Permanente de Educação e Diversidade 
Étnico-Racial no Estado de São Paulo; A Lei que obriga o ensino da história da África e dos Afro-
brasileiros na proposta curricular das disciplinas de história e língua portuguesa e a elaboração de 
Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável-Microbacias 2, que contemplem as especificidades da 
Comunidade Quilombola. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

 
Principais Atividades do Conselho: Reuniões Ordinárias – discussão de assuntos internos; 
Reunião Extraordinária. Outras Reuniões: Reunião do Comitê Morte Materna; Reunião com o 
Movimento Nossa São Paulo; Reunião com a Fiesp para proposição de elaboração de cursos de 
formação para a população negra; Reunião Projeto “120 Anos de Abolição”; Reunião com Secretário 
da Cultura e Conselheiros - discussão do Fórum da Diversidade no Mercado de Trabalho; Reunião 
com Prefeito de Iperó para criação de Conselho Municipal; Reunião com Secretário Municipal da 
Educação de Praia Grande, para realização do “Seminário Diversidade Étnico-Racial”; Reunião com 
a FIESP para discussão do tema Questão Racial x Empregabilidade; Reunião para realização do 
Fórum Regional da Comunidade Negra em Bauru; Reunião sobre o Selo da Diversidade. Outras 
Atividades: Lançamento “IV Prêmio Educar pela Igualdade Racial” em Franca e Campinas; 
Conferência de Promoção da Igualdade Racial em Santos; Lançamento da Campanha “Racismo: 120 
anos de Abolição Inacabada” nas cidades de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,  
Pindamonhangaba, Rio Claro, Campinas, São Carlos, Araraquara, Bebedouro, Santos/São Vicente, 
Piracicaba, Matão, Ituverava e Igarapava; Acompanhamento de denúncias de racismo em vários 
municípios do Estado; Elaboração e implementação das Oficinas de Integração e Fortalecimento dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Cidadania do Estado de São Paulo - nas cidades de Sorocaba, 
Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos e Bauru. 
 
 
 

 
 

 

 
EVENTOS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 120 CARTAS/120ANOS ABOLIÇÃO INACABADA 
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OFICINA DE INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CIDADANIA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, REALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
 
 
 
3) - Conselho Estadual do Idoso - CEI 
 
 
 
 
 
 
 
 de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com equidade e dignidade, combinados com os 
desafios que São Paulo se dispõe a enfrentar na área do envelhecimento e de uma sociedade que se 
quer democrática e plural.  
 

 

      
Posse dos Conselheiros do Conselho Estadual do Idoso da gestão 2008/2009. 

 
 

 

 
HOMENAGEM AOS 100ANOS DE IMIGRAÇÃO JAPONESA 

 NA CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO 
 

O ano de 2008 foi de mobilização e conquistas. A eleição em 2007 dos novos 
membros do Conselho fortaleceu a organização do segmento, por meio de 
debates sobre os temas prioritários para a consolidação da política traçada no 
Estatuto do Idoso. Ressaltam-se os projetos que objetivam maior atenção para o 
pleno exercício da cidadania de mais de quatro milhões de idosos espalhados no 
Estado de São Paulo, que propiciem a consolidação da Rede de Proteção e 
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Diversas atividades balizaram as ações de proteção e promoção da pessoa idosa, centralizadas na 
conscientização da sociedade brasileira sobre a violência silenciosa que acomete os idosos em seus 
lares, sobre o desrespeito, sobre a discriminação no mercado de trabalho e sobre a falta de 
instituições de longa permanência e serviços de acolhida para idosos dependentes. 
Para aqueles que contribuíram para a história da cidade, do Estado e do País, o Governo do Estado 
priorizou como uma ação pública da maior importância o “Projeto Futuridade”, sob a coordenação da 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, parceira permanente do Conselho, que lançou 
um olhar afável a este segmento.  
 
 
 

 
PROJETO FUTURIDADE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 
O desenvolvimento de uma metodologia que qualificasse a ação dos Conselheiros Estaduais e que 
estabelecesse um universo de troca de experiência entre os Conselhos Municipais, foi uma das 
prioridades no segundo semestre. Ampliar a discussão, propor novas formas de articular e efetivar a  
melhoria da qualidade de vida deste agrupamento exigiu dos seus membros, estimulantes debates e 
formulações.  
 
Principais Atividades: Reuniões Ordinárias e Extraordinárias; Outras Reuniões: Reunião para 
participação de conselheiros para contribuir na discussão sobre o Selo da Diversidade; Reunião para 
discussão de parcerias; Reunião para definir metodologias e materiais para o trabalho nas Oficinas de 
Integração.  
 

Conferências: Conferências Regionais de 
Sorocaba, Andradina, Presidente Prudente, 
Santos/Registro, Mogi das Cruzes, Taubaté, 
Barretos/Franca, São José do Rio Preto, Marília 
e Campinas; XI Conferência Estadual do Idoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Conferência Estadual do Idoso   
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 I        Inauguração da Praça do Idoso 

UACC Atenção: escrever parágrafo sobre o evento de inauguração da praça 
 
Oficinas: Oficina Local em Oswaldo Cruz – estimular a 
formação de Conselhos Municipais; Oficina Regional 
em Iguape – sensibilização sobre a saúde do idoso e 
controle social; Elaboração e implementação das 
Oficinas de Integração e Fortalecimento dos Conselhos 
Estaduais e Municipais de Cidadania do Estado de São 
Paulo – nas cidades de Sorocaba, Piracicaba, São José 
do Rio Preto, Santos e Bauru, que culminou com a 
Conferência Estadual com a participação de cerca 
de 500 delegados oriundos dos diversos municípios do 
Estado.                                                                                          

 
Oficina de Integração e Fortalecimento dos Conselhos                              
Estaduais e Municipais de Cidadania do Estado de São 
Paulo, realizada na cidade de São José do Rio Preto.                                                                                                                                                          

 
 
4) - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA 
 

O CONDECA tem suas atribuições definidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei nº. 8.069/1990). Ao longo dos anos se firma como uma 
pilastra sólida na engenharia de proteção e promoção da criança e do adolescente 
no Estado de São Paulo. No ano de 2008, foram estabelecidas metas para refletir 
e propor diálogos, interlocução e avaliação dos resultados dos 18 Anos da 
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Para efetivar esta busca por melhoria das condições de vida da criança e dos 

adolescentes paulistas, várias iniciativas se somaram nesta gestão. De cursos de formação para 
lideranças e conselheiros, educadores, gestores, ao aperfeiçoamento na compreensão sobre 
especificidades do segmento; sobre a dinâmica social; os aspectos de saúde e pedagógicos; a cultura e 
relações intra e extra-familiar.  
Mobilização, fundos para execução de materiais didáticos, peças publicitárias que visam 
conscientizar, publicizar, semear novas e significativas oportunidades, seminários, conferências e 
cursos foram parte dos desafios executados em 2008.  
 
O CONDECA chega ao final deste período com a missão cumprida, ao mesmo tempo em que 
constrói novos e importantes desafios. Foram celebrados 114 (cento e quatorze) convênios com 
organizações assistenciais e prefeituras municipais, no valor total de R$ 2.520.000,00 (dois milhões, 
quinhentos e vinte mil reais), objetivando beneficiar aproximadamente 7.000 (sete mil) crianças e 
adolescentes. 
Foi realizada a VII Conferência Estadual que contou com 1.245 participantes, dentre eles 
adolescentes, adultos e convidados, elegendo-se 115 delegados, sendo 20 adolescentes e 95 adultos, 
para representar o Estado de São Paulo na Conferência Nacional. 
 

http://www.conselhodoidoso.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=37&c=31�
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Principais Atividades: Fóruns, Conferências e Encontros – realizou-se o 2º e o 3º Fórum Paulista 
de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes; Encontro 
Nacional sobre o Sistema de Informação para a Criança e Adolescência; Encontro O Plano Nacional 
de Desenvolvimento Educacional e os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente; VII 
Jornada do Projeto Envolver; Seminário Internacional sobre Delinqüência Infantil; Encontro Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente em Ribeirão Preto, culminando com a apresentação pública 
da prestação de contas do exercício de 2007; III Conferência Lúdica Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente; 
 

 

     
II Encontro Lúdica 

 
 
 VII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 05 (cinco) Vídeos-conferência 
sobre o “Projeto Envolver” – promovidas pelo CONDECA, Rede social São Paulo e Rede do Saber; 
XXII Congresso da ABMP. 

                                                                               
                            XXII Congresso da ABMP        
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    II Imersão Projeto Envolver – Rede Social São Paulo 
 
 
 
5) - Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo – CEPISP  

O ano de 2008 foi o ano da mudança estrutural promovida por meio do                                           
Decreto n.º 52.645 de 21 de janeiro de 2008. O novo modelo reordena os canais construtores de 
resposta às necessidades e interesses deste segmento. 
A eleição de novos membros para o Conselho e a criação do Comitê Intersetorial composto por 
Secretarias Estaduais estratégicas foi um grande salto para o Governo do Estado de São Paulo.  
O Conselho passou a ser constituído exclusivamente por representantes da sociedade civil e o Comitê 
Intersetorial, criado pelo mesmo decreto, é composto apenas por representantes das Secretarias 
Estaduais estratégicas. 
 
 
 
 

                          Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo 
 
O CEPISP tem buscado nas parcerias com Prefeituras, Organizações não governamentais, 
Acadêmicos a firmação dos interesses dos diversos grupos étnicos que se encontram historicamente 
em territórios paulistas. A proposta de renovação adentrou as aldeias, semeou a reflexão, aliaram-se 
às culturas, dialogou com a hierarquia interna dos agrupamentos e se firma como um grande eixo 
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condutor de políticas específicas, ordenando uma nova e profunda forma de conciliação entre o 
tradicional e o moderno na vida das comunidades indígenas.  
 

      
                   Coral indígena na posse do Conselho                                  Mesa de Cerimônia de Posse do Conselho 
 
Visando municiar os membros deste comitê foi produzida a publicação “Povos Indígenas do Estado 
de São Paulo” que traz o quadro geral das comunidades indígenas do Estado, legislação e histórico da 
atuação do Governo do Estado de São Paulo durante o período de 1995 a 2008. 
O Conselho tem buscado nas parcerias com prefeituras, organizações não governamentais e 
acadêmicos a afirmação dos interesses dos diversos grupos étnicos que se encontram historicamente 
em territórios paulistas. A proposta de renovação adentrou as aldeias semeando a reflexão, aliando-se 
às culturas, dialogando com a hierarquia interna dos agrupamentos e se firmando como um grande 
eixo condutor de políticas específicas, ordenando uma nova e profunda forma de conciliação entre o 
tradicional e o moderno na vida das comunidades indígenas.  
 
Principais Atividades: Reuniões Ordinárias e Extraordinária. Reuniões e Projetos: Reunião 
sobre o “Projeto Sustentabilidade” – aplicação do Fundo FUNCAD por meio de projeto às 
comunidades indígenas e geração de renda; Projeto Microbacias 2 – divulgação do projeto, 
levantamento de formas de trabalho da SAA com as comunidades indígenas em diversas aldeias do 
Estado; Projeto Vigisus sobre a medicina tradicional Guarani realizada em Mongaguá; Projeto de 
Mudas Frutíferas realizado em parceria com SAA/CATI; Projeto Gef. Indígena – discussão de metas 
e diretrizes dos encontros regionais. 
 
 
6) - Conselho Estadual de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Nordestina – 
COPANE/SP. 

Este Conselho faz história por ser catalisador na vanguarda da elaboração de políticas 
culturais que resignifiquem a história do povo nordestino em território paulista. 
A Educação e a Cultura são as matrizes que acolheram as demandas deste segmento durante o ano de 
2008.  
 
Principais Atividades: Seminário “Rompendo o Silêncio da Discriminação de Origem; Construindo 
uma sociedade Igualitária”; Dia do Nordestino; Oficinas para valorização dos aspectos da vida 
cultural e personalidades nordestinas; Constituição do Conselho Municipal do Nordestino na cidade 
de Itaquaquecetuba; Posse dos novos Conselheiros. 
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                                               A Festa Nordestina em Itaquaquecetuba 
 
 
 
 
 
 
O Governo do Estado atento aos clamores populares, ambienta um espaço de discussão e formulação 
de interesses aos grupos, que desejosos em se firmarem como corpo constitutivo da vida das cidades 
e do Estado, formulam projetos de valorização de suas raízes, da uma identidade cidadã, de inserção 
qualificada no mercado de trabalho e de acesso aos bens sociais. 
O COPANE e sua segunda gestão fazem historia, por ser antena catalisadora na vanguarda da 
elaboração de políticas culturais que resignificam a história do povo nordestino em território paulista. 
A Educação e a Cultura são as áreas prioritárias que acolheram durante este ano as lutas contra a 
discriminação de origem.             
 
 
III – Unidade de Articulação Institucional (UAI)  
 
Mais recente Coordenadoria incorporada à estrutura básica da Secretaria, esta unidade foi concebida 
pelo Decreto nº. 52.200 de 26 de setembro de 2007 para, num primeiro momento, abrigar o programa 
Selo Paulista da Diversidade, criado em agosto de 2007. 
Dado o recorte do programa, sua abrangência e seu caráter inovador, a construção de uma agenda de 
trabalho que contemplasse as dimensões intra-governo, o mundo corporativo, a sociedade civil 
organizada e o chamado terceiro setor, além das demandas regionais, constituiu o primeiro desafio a 
ser enfrentado por esta Coordenadoria. 
A temática da diversidade humana no mercado de trabalho já vem sendo desenvolvida ao longo das 
últimas décadas por corporações, mundo acadêmico e pelo terceiro setor, dentro do âmbito do que 
chamamos de responsabilidade social das empresas, o que significa empreender medidas concretas 
para a superação de práticas discriminatórias que prejudicam a inclusão social das pessoas. Todavia, 
a entrada de uma esfera pública no debate sobre diversidade e sua elevação enquanto política pública 
de governo, foi a grande novidade verificada e reconhecida por todos que nela militam e/ou estudam 
seus desdobramentos.  
 
AÇÕES – PARCERIAS - EVENTOS  
 
Selo Paulista da Diversidade  UAI - LOGO DO SELO + FOTOS ILUSTRATIVAS DO 
EVENTO  
      
Dando continuidade ao projeto Selo Paulista da Diversidade e seguindo seu cronograma de 
atividades, foi realizado em 2008: Posse do Comitê Gestor em 28 de fevereiro de 2008, cujas 
funções são: Assessorar o Secretário de Relações Institucionais nos assuntos pertinentes à 
Diversidade; manifestar-se conclusivamente a respeito das solicitações apresentadas por organizações 

http://www.comunidadenordestina.sp.gov.br/sis/noticias.php�
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públicas, privadas e da sociedade civil com vista à outorga ou renovação do Selo Paulista da 
Diversidade; propor o desenvolvimento de atividades que contribuam para o intercâmbio de 
experiências voltadas à promoção e valorização da diversidade; organizar e manter cadastro das 
outorgas e renovações do Selo Paulista da Diversidade;  avaliar periodicamente os resultados obtidos 
com a implementação do Selo Paulista da Diversidade, sugerindo as medidas consideradas 
necessárias ao aprimoramento das diretrizes, normas, critérios e procedimentos pertinentes;   elaborar 
e propor critérios e procedimentos a serem adotados para outorga e renovação do Selo Paulista da 
Diversidade. 
Com fundamento no § 1º do art. 3º do Decreto n º 52.080-2007 foram designados para integrar, como 
membros do Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade, da Secretaria de Relações Institucionais, 
para um mandato de 02 anos, na qualidade de representantes: Do Poder Público: Secretaria de 
Economia e Planejamento, Secretaria de Gestão Pública, Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento e 
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Da Sociedade Civil: Associação 
Comercial de São Paulo, Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, Instituto Paradigma, 
IBD - Instituto Brasileiro da Diversidade, Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, bem como o Instituto Ethos. 
 O Comitê Gestor vendo atuando em todas as suas funções acima descritas, encontrando-se em fase 
de análise e aprovação dos projetos que estão sendo enviados pelas empresas outorgantes do Selo.  

 
 
Parceria FUNDAP  
 
Foi firmado contrato com a FUNDAP em 09/04/2008, para definição de critérios de outorga e 
renovação do selo, em que reside o primeiro grande desafio para que o projeto ganhe importância e 
legitimidade perante a sociedade paulista. É imprescindível que o Comitê Gestor do Selo contenha 
um aparato técnico capaz de responder às demandas que surgirem no transcorrer desse processo. 
Planos que necessitam de análises (diagnóstico, ações, monitoramento etc.) e definição de normas e 
diretrizes visando “o reconhecimento público como efetivo estímulo às iniciativas de promoção e 
valorização da diversidade” são algumas dessas necessidades. É com esse intuito que foi contratada a 
referida parceria com a Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, com os objetivos 
de: elevar os padrões de organização, gestão e desempenho da máquina pública e propor formas mais 
efetivas de intervenção governamental. Dentre as etapas e atividades que foram desenvolvidos pela 
FUNDAP, destacam-se: Formulação do conjunto de critérios e procedimentos a serem adotados para 
outorga e renovação do Selo Paulista da Diversidade e para o monitoramento; Realização de 
Seminário com os membros do Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade. Este Seminário 
objetivou a discussão e a aprovação dos critérios e procedimentos, quando consultores da FUNDAP 
abordaram os temas: Diversidade no Contexto das Organizações – gestão da diversidade; Modelos de 
reconhecimento de ações; criação do site para o selo, que tem como objetivo: Divulgação do Selo; 
Legislação; Notícias; Textos sobre diversidade; e o Fale conosco, como meio de comunicação para 
empresas conhecerem melhor e pleitearem o Selo; Raça, Cor e Etnia; Diversidade Sexual;   Gênero.  
Formulação do Regimento interno do Comitê Gestor, contendo as normas que disciplinarão o seu 
funcionamento.  
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O site www.diversidade.sp.gov.br contém espaço apropriado para a apresentação de eventuais 
dúvidas das organizações participantes, que podem, também, apresentar essas dúvidas por meio dos 
contatos divulgados no site. 
O Comitê Gestor divulgará nesse site o nome das organizações contempladas com o Selo Paulista da 
Diversidade.  

 
 
 
 
Segue análise de visitas no site, demonstrada graficamente: 
 

 
                                                   
 
 

http://www.selopaulistadadiversidade.sp.gov.br/�
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                Legenda do gráfico:Visitas ao site:769 entre outubro e início de novembro 
                                                 Média de tempo das visitas: 1`36” 
                                                 Acesso direto ao site: 71,78% 
                                                 Acesso por busca: 18,34% 
                                               Visitas originadas de 7 paises 
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Interiorização do Selo  
 
O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra - CPDCN e a Unidade de 
Articulação Institucional, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barretos – ACIB, 
realizaram o Seminário “Diversidade no Mercado de Trabalho”. O evento contou com a presença de 
autoridades e empresários da região que lotaram o salão da ACIB. 
Dentre os diversos temas abordados durante o evento, constou a inserção dos negros no mercado de 
trabalho. Barretos é a primeira experiência no que diz respeito à interiorização desse conceito de 
diversidade humana no mercado de trabalho”. 
Trata-se de um trabalho que vem sendo desenvolvido nessa gestão e que enfrenta um desafio no que 
tange a emprego e empregabilidade. 
 

 
                                               Professor Hélio Santos, membro do Comitê Gestor do Selo Paulista Diversidade e Elisa Lucas, 

 
                                               Presidenta do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

 
Comitê Intersetorial Indígena  
Com objetivo de sugerir diretrizes, diagnosticar os problemas, fazer o acompanhamento e participar 
da avaliação de políticas, programas, projetos e ações estaduais voltados à população indígena do 
Estado de São Paulo, o Comitê Intersetorial Indígena foi criado pelo Decreto nº 52.645, de 
21/01/2008 e alterado pelo Decreto nº 53.530 de 9/10/2008, que dá nova redação ao artigo 8º do 
decreto anterior, dispondo sobre as Diretrizes Estaduais de Atenção aos Povos Indígenas, o Conselho 
Estadual dos Povos Indígenas e o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas, de forma a atribuir a 
coordenação do referido Comitê à Unidade de Articulação Institucional.  
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                                                       Comitê Intersetorial 
 
 
 
O referido Comitê tem as seguintes atribuições: I - elaborar as Diretrizes Estaduais de Atenção aos 
Povos Indígenas; II - implementar, coordenar, acompanhar e avaliar as políticas, programas, projetos 
e ações estaduais voltados aos povos indígenas no Estado de São Paulo; III - fomentar a implantação 
de políticas, programas e ações específicos nas áreas de interesse das comunidades indígenas no 
Estado de São Paulo; IV - promover a integração dos órgãos e entidades, públicos e privados, 
envolvidos na execução de políticas, programas, projetos e ações voltados à população indígena do 
Estado de São Paulo.  
É integrado por 1 (um) representante da cada uma das seguintes Secretarias de Estado: I - Secretaria 
de Relações Institucionais, que exercerá a coordenação dos trabalhos; II - Secretaria da   Justiça   e   
da Defesa   da Cidadania; III - Secretaria da Educação; IV - Secretaria da Saúde; V - Secretaria da 
Cultura; VI - Secretaria do Meio Ambiente.  
 
Primeira Reunião do Comitê - Em 05 de outubro de 2008, foi implementado o Comitê Intersetorial 
Indígena e definida a agenda dos trabalhos.  
Visitas às Secretarias Estaduais - Durante o período de 13 a 28 de outubro de 2008, foram 
realizadas visitas às Secretarias Estaduais de Educação, Saúde, Cultura, Justiça e Defesa da 
Cidadania, Agricultura, Meio Ambiente e à Procuradoria Geral do Estado, o que resultou em um 
relatório utilizado como ferramenta inicial para o conhecimento dos programas e ações das diversas 
Secretarias voltadas às populações indígenas.  
 
Segunda Reunião do Comitê - Em 05 de novembro de 2008, foi realizada a segunda reunião do 
Comitê Intersetorial Indígena. Privilegiou-se o debate sobre as questões conflitantes que surgem a 
partir das ações de diversos atores do Estado, e, o encontro de uma linha de intervenção comum entre 
as Secretarias, para atender os objetivos do Comitê. Concluiu-se pela seleção de três regiões de 
ocupação indígena, que não são objetos de processos judiciais promovidos pela Procuradoria Geral 
do Estado, como as primeiras a serem beneficiadas diretamente pelo trabalho das Secretarias 
envolvidas com o Comitê, tendo como base para discussão, análise e início dos trabalhos, o projeto 
das Micro-Bacias apresentado pela Secretaria de Agricultura. Essa primeira ação funcionará como 
uma experiência que será reproduzida nas outras 32 regiões de ocupação indígena no Estado de São 
Paulo, considerando-se suas peculiaridades, regiões essas que não estão envolvidas com processos 
judiciais em que o Estado é parte. Para isso, entendeu-se fundamental a realização de um diagnóstico 
sobre as áreas ocupadas pelos indígenas, no sentido de verificar-se quais delas são objetos de 
processos judiciais, quais estão demarcadas, quais estão homologas e quais estão submetidas a outros 
focos de conflitos. Foi decidido requisitar a participação do ITESP (Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo) nas reuniões do Comitê para fornecer os dados que já foram produzidos nesta 
área e técnicas para a construção dos dados que esta Pasta não possui.  
Finalmente, ficou acordada a necessidade de mobilização para analisar e buscar soluções para os 
indígenas que vivem em regiões urbanas em condição de vulnerabilidade.  
Reuniões externas - No dia 20 de novembro de 2008, a coordenação do Comitê acompanhou a 
reunião ocorrida na Secretaria Estadual da Agricultura, em Campinas, entre o Presidente do Conselho 
dos Povos Indígenas e o Diretor da Secretaria de Agricultura – que integra o Comitê Intersetorial 
Indígena e possui a responsabilidade de gerir o projeto das Micro Bacias. A reunião destinou-se ao 
esclarecimento mais aprofundado sobre os detalhes do projeto e as possibilidades de participação e 
colaboração das lideranças indígenas no processo de implementação do mesmo.  
 
A Terceira reunião ocorreu no dia 11 de dezembro de 2008. A partir das respostas às demandas do 
Conselho dos Povos Indígenas expressas na ata da VIII reunião entregue ao Comitê, foi debatida a 
integração das ações das Secretarias. Já com a presença do ITESP, além dos trabalhos relativos à 
definição de um diagnóstico, serão tratados os aspectos práticos que envolverão a colaboração do 
Comitê no conjunto das ações intersetoriais a serem desenvolvidas nas três regiões indígenas 
selecionadas. 
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Memória Carandiru  
 
Foram realizadas reuniões pelo Gestor do Projeto com a OSCIP Instituto Brasil Leitor bem como 
com a Fundação Paula Souza com vistas à implantação prevista para 2009. 
 
 
Eventos 
                                                                                                 SELO LOGO E FOTOS 
 II Mostra FIESP de Responsabilidade Socioambiental  
Ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2008, no pavilhão Bienal. O evento teve por objetivo 
difundir o tema e introduzir princípios de responsabilidade social na gestão das empresas, bem como 
divulgar os seus modelos de gestão, sendo o Selo Paulista da Diversidade um dos temas inovadores. 
Foram mais de 40 expositores entre empresas, entidades e órgãos governamentais, com previsão de 
mais de 15 mil visitantes. Houve palestras, mesas redondas e apresentações de cases, presença de 
autoridades, especialistas das áreas empresarial, acadêmica e governamental; representantes do 
terceiro setor, juristas e diplomatas. Neste ano, foi lançado o Prêmio FIESP de Políticas Públicas, 
cujo objetivo é valorizar projetos, ações e empreendimentos de excelência realizados por organismos 
governamentais, estados e municípios de todo o Brasil, que tenham tido impacto positivo nas 
comunidades, considerando a criatividade e o baixo custo de implantação para que possam ser 
facilmente replicadas. O Governo do Estado de São Paulo participou como apoiador em função das 
políticas públicas inovadoras que está implantando, sob a coordenação da Secretaria de Estado de 
Relações Institucionais, com a participação da Secretaria de Estado da Comunicação, com um stand 
de 150m. Expuseram seus projetos: Secretaria de Estado da Educação; Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do Trabalho; Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social; 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento (Centro Paula Souza); Secretaria de Estado do Saneamento 
e Energia (Sabesp); Secretaria de Estado da Comunicação; Secretaria de Estado de Relações 
Institucionais. 
A FIESP, por intermédio da Unidade de Articulação Institucional, garantiu a participação dos 
representantes do Governo nas mesas de debates: Secretaria de Estado de Gestão Pública - Tema: 
Governança Corporativa e Global; Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento - Tema: 
Biocombustíveis X Alimentos; Secretaria de Estado do Desenvolvimento - Tema: Construção de 
Barreiras para produtos não-conformes; Secretaria de Estado de Saneamento e Energia - Tema: 
Novos Negócios e Novas Fronteiras; Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - 
Tema: Responsabilidade Social das Entidades de Classe. Participou da abertura e do Fórum a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Tema: Gestão Ambiental Pública e Privada. Participaram 
também da cerimônia de abertura da mostra os representantes da Sabesp - Tema: Ano Internacional 
do Saneamento; da CETESB - Tema: Indicadores Ambientais e de Sustentabilidade nas Empresas;  
Secretaria de Estado da Educação - Tema: Educação como pilar do crescimento sustentável; 
Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência - Tema: Novo Telecurso - Oportunidade 
de Educação como Política Pública. 
Na cerimônia de encerramento houve a abertura do Fórum Pró-Inclusão Econômica e Social do 
Negro, um dos segmentos do Selo da Diversidade.  
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Coordenador Gilmar Viana recebe Certificado Sustentax de Sustentabilidade Ambiental pelo Stand do Governo do Estado 

de SP  
 

                                              
Encontro Empresarial pela Diversidade no Mercado de Trabalho  
Mais de 100 empresários estiveram na sede do Governo de São Paulo, no dia 17/11/08, para conhecer 
o Selo Paulista da Diversidade, ocasião em que foram divulgados os regulamentos e normas para 
concessão do referido Selo.  Participaram do encontro empresas de grande e médio porte, como 
Telefônica, Unibanco, Itaú, HSBC, Real/Santander, Vivo, Cargill, TAM, Hospital Albert Einstein, 
CPFL, SABESP, CESP, CIESP, DIEESE, NEXTEL, Wal-Mart, UNIP e Universidade Mackenzie.  
Como resultado, inscreveram-se 40 empresas interessadas no Selo Paulista da Diversidade. 
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II Primavera dos Museus - 2008: Museus e o Diálogo Intercultural  
O Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) do Ministério da Cultura promoveu a 2ª edição da Primavera dos Museus, de 
20/09/2008 a 25/10/2008. Trata-se de um evento que tem como objetivo desenvolver programação 
intensa nas instituições museológicas do país durante este período.  O tema deste ano é Museus e o 
Diálogo Intercultural. O Acervo Artístico-Cultural dos Palácios propôs uma parceria para promover 
efetivamente esta interlocução entre diferentes tipos de expressão cultural, promovendo o diálogo 
entre a produção atual de um artista consagrado: Gregório Gruber e a produção da arte 
contemporânea indígena. Este Acervo e a Secretaria de Relações Institucionais promoveram uma 
programação especial no Palácio do Horto: O Coral Guarani do Instituto Teko Arandu abriu o evento 
e em seguida foi aberta a exposição de Gregório Gruber: “Florestais”, com curadoria da Professora 
Ana Cristina Carvalho, Curadora dos acervos dos Palácios do Governo do Estado. Compareceram 
219 pessoas que participaram das seguintes atividades: Oficina de Arte e Artesanato Guarani - Joel 
Augusto Martim (professor Guarani da Escola Indígena da Aldeia Jaraguá); Palestra: "Arte Indígena 
Contemporânea" - Joel Augusto Martim. 
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                                           Coral Guarani do Instituto Teko Arandu 
 
É muito interessante focar o tema com o local escolhido: o Horto Florestal. As obras apresentadas por 
Gregório Gruber, na sua maioria inspiradas e pintadas sob esta paisagem deslumbrante e rica da 
Cantareira, integra-se de maneira absolutamente natural com a arte e cantos indígenas. Além da 
apresentação, foi feito um intercâmbio cultural com as 25 crianças e adolescentes guaranis.  
O Diálogo Intercultural nos Museus, tema proposto para a Primavera dos Museus deste ano, é a base 
da política da diversidade e do compromisso com o respeito a todas as manifestações culturais deste 
Governo. O destaque aos Conselhos e o lançamento do Selo da Diversidade pela Secretaria de 
Relações Institucionais mostra o grande esforço desta gestão nessa direção.  
 
Ano da França no Brasil  
Ao longo de todo o ano de 2009, o Brasil comemorará o Ano da França no Brasil. Devido ao sucesso 
do Ano Brasil na França em 2006, os Governos Francês e Brasileiro resolveram reeditar o grande 
evento, desta vez abrangendo quase todo o território brasileiro. Portanto, trata-se de evento de grande 
significado, que reunirá ações das mais diversas áreas e receberá extensa cobertura dos meios de 
comunicação.  
O Governo do Estado de São Paulo considera extremamente importante marcar a presença paulista 
nas comemorações de 2009. Neste sentido, com o objetivo de encaminhar as providências necessárias 
para organizar as iniciativas e ações para o Estado, foi criado o Grupo de Trabalho (Decreto nº. 
53.661, de 06/11/2008), cuja vice-presidência está a cargo da Secretaria de Relações Institucionais.  
O Grupo de Trabalho se propõe a unificar as informações das ações de cada Secretaria em uma 
“Proposta de Projetos”, como também a avaliar as possibilidades de cooperação e reforço às 
atividades que vêm sendo elaboradas nos planos municipal e federal, junto às entidades franco-
brasileiras e ao Governo Francês.  
Uma primeira reunião com participantes de 06 (seis) Secretarias já foi realizada para planejamento e 
avaliação das propostas para o Estado de São Paulo, cerca de 140, de grande porte, em todo o Estado. 
 
 

 
 
 
 
 

SUPORTE INSTITUCIONAL OFERECIDO ÀS AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA SRI 
 
Em 2008, a Secretaria, de acordo com a prioridade estabelecida, estruturou e/ou reestruturou as 
Unidades, de forma a supri-las com o respaldo técnico-administrativo necessário ao desenvolvimento 
de boa gestão. 
Por força da edição do Decreto nº. 51.462/2007, publicado em 1º.01.07, de criação da Secretaria de 
Relações Institucionais, até o final do exercício  de 2008, foram adotadas providências com o 
objetivo de que a secretaria passasse a  funcionar de acordo com o novo modelo institucional, 
desvinculando-se, gradativamente, da estrutura da Casa Civil, da qual até então era integrante. 
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A Casa Civil, neste processo, continua prestando a esta Pasta  o apoio técnico, administrativo e 
jurídico ainda necessário ao cumprimento de suas atribuições. 
 
I – Departamento de Administração – O QUE FEZ? QUANTOS? 
O Departamento de Administração tem por funções: planejar, desenvolver e gerenciar atividades 
ligadas à administração financeira e orçamentária, ao patrimônio e aos suprimentos, além da 
informática e dos serviços gerais, bem como, realizar o  balanço patrimonial e contábil dos processos 
de execução financeira, nas etapas de empenho e execução, dentro dos princípios e normas 
estabelecidas; processar as aquisições de materiais, bens e serviços, em acordo com a legislação 
vigente, organizando e coordenando os processos de licitação e pregão eletrônico; planejar e 
controlar estoques de materiais, assim como, supervisionar as atividades de zeladoria, limpeza, 
manutenção de equipamentos e instalações; planejar, executar e monitorar as atividades referentes à 
gestão dos recursos de informática, prestando assessoria às diversas áreas. 
Este Departamento, no exercício de 2008, foi objeto de adequações, buscando autonomia própria,  
contando,  ainda, com o aporte  da Casa Civil, principalmente no que se refere aos contratos de 
serviços comuns. Com esse objetivo, foram criados setores, com funções e responsabilidades: 
Compras: é o setor responsável pelas aquisições de bens e serviços, bem como, pela elaboração de  
pesquisa de preços prévia para licitações e pregão eletrônico; Almoxarifado: este setor é responsável 
por efetuar a guarda, o controle e a distribuição dos materiais de consumo, assim como, gerencia o 
inventário físico da SRI; Informática: presta serviço de assessoria a todas as Unidades da Pasta; 
Finanças:  controla e gerencia a rotina de pagamentos, a  abertura e acompanhamento de 
adiantamentos bancários para eventos, executa emissão de reservas financeiras e empenhos, 
acompanha os contratos vigentes e a respectiva prestação de contas; Infra Estrutura/Tráfego: este 
setor orienta e supervisiona os serviços de copa, limpeza, coordena a execução de serviços de 
transporte de pessoal e de material, zela pela manutenção e ordem das instalações do Edifício 
Campanário; Suprimentos e Contratos: responsável pela elaboração das minutas de edital para 
pregão, contratos e aditivos aos contratos vigentes, assim como, pela execução do pregão eletrônico, 
bec convite, licitações em geral. Acompanha os contratos vigentes, oferece subsídios para elaboração 
do memorial descritivo das pretensas contratações, objetivando sempre, atendimento pleno das 
necessidades, de forma econômica e eficiente; Comunicação e Eventos: visando melhorar e/ou 
ampliar os canais de comunicação da Secretaria de Relações Institucionais com a imprensa, 
Conselhos de Cidadania e outras Autarquias e empresas, além da comunicação interna entre os 
setores e seus funcionários, a Secretaria desenvolve ações pertinentes às áreas de comunicação e 
eventos, bem como, divulga as realizações da Pasta, por meio dos clippings internos, atualização 
diária do seu site e dos Conselhos de Cidadania, além da cobertura in loco das atividades envolvendo 
o Gabinete e as Unidades. É também responsável pela elaboração (conteúdo e diagramação) de todos 
os materiais  (banners, folders, certificados, apostilas, convites, brindes, etc.) utilizados em eventos 
sob a responsabilidade da Secretaria de Relações Institucionais. No que tange à criação e atualizações 
dos sites dos Conselhos de Cidadania (Idoso, Comunidade Negra, Comunidade Nordestina, Condição 
Feminina e Povos Indígenas), este setor concluiu  todos os conteúdos jornalísticos, legislação, agenda 
e blogs, apresentando o resultado final e colocando o “site no ar” até o dia 19 de dezembro de 2008. 
Além destas atividades, o Setor de Comunicação e Eventos ofereceu em 2008 o suporte devido às 
seguintes ações e eventos: Conferência Estadual do Idoso, Cerimônia de Posse do Conselho dos 
Povos Indígenas, II Mostra de Responsabilidade Socioambiental da FIESP, abertura da Semana da 
Consciência Negra, Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial, Oficina de 
Integração dos Conselhos Municipais de Cidadania de: Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, 
Santos e Sorocaba; Selo Paulista da Diversidade (Café da Manhã com Empresários no Palácio dos 
Bandeirantes), Jubileu de Prata do Conselho Estadual da Condição Feminina.   
 
     
II – Grupo de Planejamento Setorial (GPS) 
O Grupo de Planejamento Setorial tem as atribuições de consolidar, assessorar, acompanhar o 
orçamento da Secretaria de Relações Institucionais, com a finalidade de garantir o planejamento e a 
dotação orçamentária para os programas e serviços das Coordenadorias e do Gabinete. 
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Além disso, fornece as informações necessárias sobre disponibilidade de recursos financeiros a todas 
as instâncias da Secretaria, no âmbito de sua competência, bem como, solicita suplementações 
orçamentárias e remanejamento de cotas, acompanhamento de publicações de decretos de 
suplementações e acompanha a liberação de cotas pelo Sistema SIAFEM/SIAFISICO. 
Executa e elabora o programa orçamentário, de forma articulada e integrada com todas as 
Coordenadorias e Gabinete, tendo como exemplo a confecção da peça orçamentária, ocasião em que 
foi utilizada a metodologia de planejamento estratégico. 
 
Abaixo se encontra demonstrada a execução orçamentária da Pasta no exercício de 2008, incluindo a 
Fundação Memorial da América Latina e o CONDECA. 
 
Da dotação total (Tesouro e fonte própria) da Secretaria de Relações Institucionais, de                             
R$ 24.698.799,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais) foi executado 
89,69% (oitenta e nove, sessenta e nove por cento) conforme demonstrado graficamente abaixo.  
Considerando apenas a fonte Tesouro, verifica-se que a SRI executou 91,33% da sua dotação anual.   
 
 
 

RECURSOS TOTAIS (TESOURO e FONTE PRÓPRIA) 
FORMATAR CORRETAMENTE + MESMO TAMANHO P/ OS 

GRÁFICOS   
 

 
  Dotação Empenhado Saldo Execução 

SRI e FMAL (TOTAL ÓRGÃO 46) 24.698.799,00 22.152.211,53 2.546.587,47 89,69% 
 
 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
FUNDACAO MEMORIAL DA 
AMERICA LATINA 

13.956.993,00 13.599.549,92 357.443,08 
97,44% 

  
 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
SECRETARIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS * 

10.741.806,00 8.552.661,61 2.189.144,39 
79,62% 

 
 
 
 
 

57%

43%

SRI
FMAL

70%

30%
Tesouro
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TESOURO 

 
 

 Dotação Empenhado Saldo Execução 
SRI e FMAL (TOTAL ÓRGÃO 46) 17.289.405,00 16.693.771,89 595.633,11 96,55% 

 
 Dotação Empenhado Saldo Execução 

FUNDACAO MEMORIAL DA 
AMERICA LATINA 

12.156.609,00 12.005.826,72 150.782,28 
98,76% 

 
 Dotação Empenhado Saldo Execução 

SECRETARIA DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS * 

5.132.796,00 4.687.945,17 444.850,83 
91,33% 

 
 

COMPOSIÇÃO

30%

70%

SRI FMAL
EXECUÇÃO DA SRI

91%

9%

EXECUTADO

SALDO

EXECUÇÃO DA FMAL 

1%

99%

SALDO

EXECUTADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* detalhamento por unidade de despesa         
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  Dotação Empenhado Saldo Execução 
GABINETE DO SECRETARIO e UNIDADE DE 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 585.721,00 474.996,08 110.724,92 81,10% 

 
 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO            1.302.315,00  1.081.138,94              221.176,06  83,02% 

 

 
 
 
 
 

 
  Dotação Empenhado Saldo Execução 
CONDECA          1.146.872,00         

1.123.931,30  
             22.940,70  

98,00% 
 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
UNIDADE DE PROGRAMAS PARA A 
JUVENTUDE 1.237.123,00 1.174.499,40 62.623,60 94,94% 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOTAÇÃO

ADM  
1.302.315,00 

UAAC 
860.765,00

UPJ 
1.237.123,00

GAB e UAI 
585.721,00CONDECA  

1.146.872,00 

EXECUÇÃO

ADM  
1.081.138,94 

UPJ  
1.174.499,40 

CONDECA  
1.123.931,30 

GAB e UAI  
474.996,08 

UAAC  
833.379,45 

 
 
 

FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 
 
 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
UNIDADE DE APOIO E ARTICULAÇÃO DOS 
CONSELHOS 

860.765,00 833.379,45                
27.385,55  96,82% 

  Dotação Empenhado Saldo Execução 
CONDECA          

1.146.872,00  
       

1.123.931,30  
             22.940,70  

98,00% 
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  Dotação 2008 Empenhado Saldo Execução 

SRI e FMAL (TOTAL ÓRGÃO 46) 7.409.394,00 5.458.439,64 1.950.954,36 73,67% 
       
  Dotação 2008 Empenhado Disponivel Execução 
SRI - CONDECA          

5.609.010,00  
       

3.864.716,44  
        

1.744.293,56  68,90% 
       
  Dotação 2008 Empenhado Disponivel Execução 
FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA 
LATINA 

         
1.800.384,00  

1.593.723,20 206.660,80 
88,52% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMAL 24%

SRI (CONDECA) 
76%

 
 

F. Mem. América Latina

Tesouro
87%

F. Própr.
13%

CONDECA

F. Própr.
83%

Tesouro
17%

 
 
 
 
III – Centro de Recursos Humanos 
A Secretaria passou a contar com o seu próprio órgão de pessoal, diferentemente do que ocorreu em 
2007, quando este ainda integrava o RH da Casa Civil. 
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Além da administração da vida funcional dos servidores, o novo Centro de Recursos Humanos, 
participou e/ou intermediou iniciativas que dizem respeito à melhoria da gestão dos recursos 
humanos, tais como: 
 
Adotou, por deliberação superior, providências administrativas com vistas à equiparação salarial dos 
servidores da Pasta, baseando-se na média salarial dos Assistentes I do quadro. 
Participou da Gestão Unificada e Integrada da Administração de Recursos Humanos. 
 
Além da gestão integrada e racionalizada dos recursos humanos, esta iniciativa permite à 
administração controle mais eficiente e eficaz de seus quadros, ao possibilitar o cumprimento dos 
dispositivos legais com maior segurança e rapidez. Ao mesmo tempo, propiciou aos servidores 
mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações, vantagens e benefícios. 
 
Realizou Oficinas de Integração, envolvendo 30 servidores da Secretaria. 
 
Ofereceu apoio institucional: à realização do Curso de Geoprocessamento, elaborado para o 
programa livre Terra View Política Social, com o objetivo de que, ao final do curso, os participantes 
visualizem, pesquisem e analisem dados geográficos e tabulares, além de gerar mapas e gráficos com 
qualidade cartográfica; ao Programa de Desenvolvimento Gerencial, que tem como objetivo elevar os 
padrões de gestão da administração pública do Estado, por meio da capacitação de gerentes públicos, 
com vistas ao desenvolvimento de uma cultura gerencial focada em resultados e à aquisição de 
conhecimentos, técnicas e ferramentas que favoreçam mudanças significativas na qualidade do 
desempenho profissional dos gerentes públicos. Participou de curso voltado para a construção de 
visão sistêmica integrada da organização e seu ambiente, dos macro processos e dos processos de 
trabalho com ênfase na racionalização, inovação e agregação de valor/serviço aos mesmos, com 
técnicas que permitam sua melhoria contínua; aos servidores das áreas de compras, licitação e 
contratos do Governo, do Curso de Formação de Pregoeiros, para o exercício de funções realizadas 
por meio eletrônico e presencial. 
 
Participou dos Cursos: de Direito Administrativo e Técnicas Legislativas com o objetivo de oferecer 
noções básicas de Direito Administrativo e Técnica Legislativa, visando emprestar maior eficácia e 
efetividade das ações dos dirigentes de RH; de Gestão de Recursos Humanos na Administração 
Pública, voltado para os resultados organizacionais e para a alta performance de grupos e pessoas. 
 
O Centro de Recursos Humanos, neste exercício, organizou também capacitações e atualizações dos 
servidores, objetivando oferecer ferramentas de atuação eficiente, eficaz e efetiva, nas diferentes 
modalidades de atuação do corpo técnico e administrativo da Pasta. 
 
 
FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 
 
Em 2008, a Fundação Memorial da América Latina deu continuidade e consolidou os projetos que 
vem desenvolvendo nos últimos anos, que resultaram em um público recorde: 714.987 pessoas 
visitaram o Memorial até novembro, entre eles, 7.520 educandos da Rede Pública que fizeram visitas 
orientadas dentro do Programa Cultura é Currículo, conforme convênio firmado com a Fundação 
para Desenvolvimento da Educação – FDE. 
Uma grande conquista a destacar é a transformação da Cátedra Memorial da América Latina em 
Cátedra Unesco Memorial da América Latina. Com o reconhecimento e a chancela outorgada ao 
Memorial pela Unesco, a Cátedra passa a fazer parte do Programa de Cátedras Unesco/Unitwin. 
Ainda em relação à Cátedra, o ano de 2008 encerrou-se com o lançamento pelo Memorial, em co-
edição com a Imprensa Oficial, do livro “Venezuela, uma integración complexa”, escrito pelo 
catedrático Profº Dr. Carlos Romero. O especialista em relações internacionais da Universidade 
Central da Venezuela esteve entre nós no Memorial de agosto a novembro deste ano, orientando 
alunos, ministrando aulas e palestras no Memorial, USP, Unicamp, Unesp e PUC, entre outras 
atividades acadêmicas. 
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O Memorial é um complexo cultural no qual convergem várias áreas do saber, da cultura popular e 
das linguagens artísticas. O campo do Pensamento teve especial destaque este ano. Foram 
programados 4 cursos de longa duração (3 a 4 meses) - todos tendo a América Latina como objeto de 
pesquisa - sobre literatura, artes plásticas, música e integração econômica. Além deles, tiveram lugar 
21 eventos de curta duração (seminários, congressos, colóquios e simpósios), tais como “Novas 
lideranças políticas na América do Sul: continuidades e mudanças na ordem regional”, coordenado 
pelos professores Gilberto Dupas e Luiz F. Ayerbe, e o Simpósio Internacional Brasil-Japão: 
Modernização Urbana e Cultura Contemporânea. No total, foram 340 palestrantes.Ainda sobre o 
Centenário da Imigração Japonesa houve outro seminário e a exposição “Entre Oceanos – 100 anos 
de aproximação entre Brasil e Japão”. 
Nese ano o Memorial ampliou sua lista de publicações. A revista bilíngüe Nossa América ganhou 
periodicidade trimestral. Foram publicados nada menos do que 34 livros, quase 3 por mês. Todos 
voltados para o conhecimento da América Latina. Um dos destaques foi o lançamento do romance 
“Memórias do Subdesenvolvimento”, com a presença do autor, o cubano Edmundo Desnoes . Títulos 
de autores célebres como Tício Escobar (atual Ministro da Cultura do Paraguai), os jornalistas Inácio 
Araújo e Gilberto Dimenstein, os acadêmicos Carlos Felipe Moisés, Lúcio Gomes Machado, 
Cremilda Medina e Elza Ajzenberg, entre outros, agora estão no catálogo do Memorial. 
Um projeto que se desenvolveu ao longo do ano é a BV@L – Biblioteca Virtual da América Latina. 
Com o apoio da Fapesp, já está on line em fase experimental o portal que integra os mais importantes 
bancos de dados existentes sobre a região latino-americana. A BV@L será lançada oficialmente no 
20º aniversário do Memorial, em 18 de março de 2009. A biblioteca física do Memorial também foi 
incrementada, com a aquisição de mais de 700 novos livros. 
A fim de integrar ainda mais a cultura ibero-americana à paulista e brasileira, o Memorial está 
implantando um programa de ensino da língua espanhola à distância. Previsto para entrar em 
funcionamento em fevereiro de 2009, trata-se de uma parceria do Memorial com o Instituto  
 
Cervantes e o Portal Universia. Sem custo para os alunos, eles serão ensinados via Internet, mas não 
só. A cada 15 dias desenvolverão atividades “presenciais” nas dependências do Memorial, orientados 
por professores. O Memorial ainda está articulando a participação de alunos da rede pública neste 
projeto por meio da Secretaria Estadual de Educação e o Grulac – Grupo de Cônsules da América 
Latina e do Caribe, que apóia escolas públicas estaduais cujos nomes são de países ou personalidades 
latino-americanas. 
Além das atividades do Pensamento, o Memorial destaca-se por sua rica, diversa, ampla e generosa 
programação voltada para o fluir das artes. São tantos shows musicais, exposições, espetáculos 
variados, artes circenses etc que seria empobrecedor destacar alguns. Basta lembrar que o Memorial 
organizou mostras, como o 3º Festival de Cinema Latino Americano de São Paulo e o 1º Festival de 
Teatro Ibero Americano de São Paulo, e sediou festivais como o Anima Mundi e o Mix Brasil, além 
de receber a inédita exposição antológica do artista equatoriano Guayasamín. 
O Memorial consolidou e ampliou o uso da Sala dos Espelhos como espaço para apresentações 
artísticas. Foram colocados cortinado e palco e a sala passou a ser usada para concertos de câmara, 
shows de música popular e peças teatrais. Outro espaço que mereceu especial atenção é a Praça 
Cívica. Este ano o Memorial recebeu muitos eventos a céu aberto, como as edições do Domingo no 
Memorial, com atrações para toda a família, passando por oficinas, contação de histórias, teatro e 
show musical. A praça ainda foi palco para o carnaval (Pholia no Memorial), circos diversos, 
Olimpíada de Pequim (Casa Beijing), exposição de ônibus e caminhões do passado, Mercado Mundo 
Mix e o Revelando São Paulo. 
A largada para as comemorações dos 20 anos de Memorial, em março de 2009, foi dada em outubro 
de 2008. Nesse mês, shows de Moraes Moreira com a Orquestra Jazz Sinfônica, de Ivan Lins e de 
Luiz Melodia, este com os uruguaios do Tungue Lé, marcaram a programação. Até novembro 
714.987 pessoas visitaram o Memorial. A estimativa é que até o final do ano atinja pelo menos 750 
mil pessoas, constituindo um recorde (no ano passado o público foi de 688.321 visitantes).Um bom 
aumento, se lembrarmos que em 2004 e anteriormente o público mal alcançava os 200 mil. 
Em seu organograma, o Memorial é dividido em 3 diretorias: Centro Brasileiro de Estudos da 
América Latina (CBEAL), Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) e Diretoria de Atividades 
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Culturais (DAC). Abaixo, se encontra seleção das principais atividades da Fundação Memorial da 
América Latina em 2008:  

 
1) - Cátedra Memorial da América Latina 
Durante os meses de agosto a novembro, o Professor Dr. Carlos A. Romero (Venezuela) desenvolveu o 
III módulo da Cátedra Memorial da América Latina, com o tema geral “Comércio e Desenvolvimento: 
os novos desafios da América Latina”.  
 

 
 
Além das aulas formais, ministradas semanalmente nas dependências do Memorial, o Prof. Romero ministrou 
uma série de palestras em outras instituições: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Instituto Fernando 
Henrique Cardoso, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Como resultado dos seminários 
oferecidos durante o desenrolar da Cátedra, o Prof. Romero redigiu o livro “Venezuela, una integración 
complexa”, encaminhado para publicação (Imprensa Oficial do Estado). Redigiu, igualmente, dois artigos 
publicados no Portal da UNESP “Para donde camina la economia mundial” e na Revista Nuestra América, 
volume 31, “La integración: um reto permanente”. Forneceu, ainda, entrevistas para órgãos da imprensa, 
como o Jornal da USP, divulgando os trabalhos da Cátedra. 
Na área financeira, juntaram-se às empresas mantenedoras (Energias do Brasil, Itaú, Repsol YPF e Sabesp) a 
Odebrecht e o Santander Universidades, possibilitando a arrecadação dos recursos necessários para a plena 
realização das atividades programadas. 
Outro fato marcante neste ano foi o reconhecimento e a chancela outorgados à Cátedra pela Unesco. Após a 
assinatura do termo que celebra o acordo entre aquela organização, o Memorial e as instituições parceiras 
(USP, UNESP e UNICAMP), a Cátedra integrará o Programa de Cátedras Unesco / Unitwin, passando a ser 
denominada Cátedra Unesco Memorial da América Latina. 

 
Cursos de extensão 
Foram realizados cursos de extensão, com duração de aproximadamente 3 a 4 meses cada um: Música 
popular e política na América Latina – Waldenyr Caldas (alunos inscritos: 46 / bolsas: 4); Literatura e 
Cultura na América Latina – Jorge Schwartz (alunos inscritos: 44 / bolsas: 10); Negócios e Economia na 
América Latina – Anapaula Iacovino (alunos inscritos: 31 / bolsas: 1); Arte e Sociedade na América Latina – 
Elza Ajzenberg (alunos inscritos: 30 / bolsas: 5). 

 
Seminários, Simpósios e Congressos 
Um grande número de eventos acadêmico-culturais de curta duração (seminários, congressos, colóquios e 
simpósios) fez parte da programação de 2008 do Memorial. Esses eventos, pela sua qualidade e pertinência, 
atraíram um público bastante numeroso e diferenciado: Seminário Internacional: “Perón e Vargas: 
aproximações e perspectivas” – Maria Lígia Prado; Colóquio Internacional: “400 anos de Padre Antônio  
 
Vieira, Imperador da Língua Portuguesa” – Comemoração do Quarto Centenário do Padre Antônio Vieira, 
em parceria com o Centro de Estudos Fernando Pessoa; Simpósio Internacional: “A presença japonesa na 
América Latina” – Shozo Motoyama; Seminário: “1968: Ecos na América Latina” – Roberto P. Bianchi; 
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Simpósio Internacional: “Brasil-Japão: Contribuição ao Agronegócio” – Realização em parceria com USP, 
UNESP e UNICAMP; Seminário “Novas lideranças políticas na América do Sul: continuidades e mudanças 
na ordem regional” – Luiz Fernando Ayerbe e Gilberto Dupas; Congresso Internacional: “IV Congresso 
Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação / 3º Encontro Internacional sobre Acesso à 
Informação e Promoção de Serviços Bibliotecários em Comunidades Indígenas da América Latina / 
Workshop Manifesto Internet” – Márcia Rosetto; Seminário Latino-Americano sobre Laicidade do estado 
e suas repercussões sobre políticas públicas (Educação e Direitos Sexuais e Reprodutivos) – Roseli 
Fischmann; Simpósio Internacional Brasil-Japão: Modernização Urbana e Cultura Contemporânea – Regina 
Meyer, Manabu Fujiwara, Andréa Urushima, Raquel Abi-Sâmara e Murilo Jardelino; Colóquio Internacional 
Brasil-México: Brasil e México na América Latina do Século XXI – Realização em parceria com Unesp e 
Universidade de Guadalajara; Simpósio “Cyro Martins Cem Anos: Literatura, Psicanálise e Artes” – Maria 
Helena Martins; Seminário “Desafio estratégico: como escolher o melhor modal de transporte público?” – 
Realização em parceria com Institute of Transportation & Development Policy (ITDP) 

 
Palestras e Mesas Redondas 

  
Dentro da programação anual, pesquisadores de vários países da América Latina estiveram entre nós 
participando de mesas redondas, ciclos de palestras e proferindo conferências sobre temas dentro da temática 
América Latina: A gestão do conhecimento ambiental na universidade latino-americana e o desenvolvimento 
sustentável: necessidade ou utopia? – Palestrante: Gilberto Javier Cabrera Trimiño (Cuba); Guerrilha na 
América Latina: passado e presente – Palestrantes: Marcelo Botosso e Héctor Luis Saint-Pierre; Coordenador: 
Luis Fernando Ayerbe; Leitura Cênica do livro “Sobre Humanos”, de Paulo Bloise – Parceria com a Editora 
Moderna; Coordenação: Rita Couto, Maurício Pedro da Silva e Murilo Jardelino; Homenagem a César 
Vallejo – Parceria com Instituto Cervantes e Consulado Geral do Peru em São Paulo; Ciclo de Palestras 
“Entre a diversidade e a identidade: encontros com a Literatura Brasileira Contemporânea” – Coordenação: 
Murilo Jardelino, Maurício Silva e Rita Couto; O debate atual sobre América Latina – Palestrante: Carlos A. 
Romero; América Latina e sua projeção frente aos desafios de 2009 – Palestrante: Andrés Serbin; Mediador: 
Carlos A. Romero; Debatedor: Enrique Amayo Zevallos; Memórias do Subdesenvolvimento: uma ponte entre 
o Cinema e a Literatura – Palestrante: Edmundo Desnoes; Mediadora: Elen Doppenschmitt; Processos 
eleitorais e políticos nos países andinos após o referendo da Bolívia – Palestrante: Rafael Roncagliolo; 
Mediador: Enrique Amayo Zevallos; Comentários: Carlos A. Romero. 

 
Lançamentos 
Vários eventos de lançamento de livros e revistas foram promovidos neste período, tanto nas dependências 
do próprio Memorial quanto em outros locais, como no Anhembi, durante a 20ª Bienal do Livro, e na 
Livraria Cultura: Direitos Humanos, Segurança Pública & Comunicação – Parceria com a ACADEPOL - 
Academia de Polícia do Estado de São Paulo; Lançamento de publicações do Memorial (Comemoração do 
19º Aniversário do Memorial) – títulos lançados: Revista Nossa América nº 28; 14 livros da Coleção  
 
Memo; Povo e Personagem; O Legado de Franco Montoro; A Cultura da Juventude (1950-1970), do Prof. 
Waldenyr Caldas – Parceria com a Editora Musa; Novas lideranças políticas e alternativas de governo na 
América Latina – Luiz Fernando Ayerbe (coordenador); Lançamento das publicações do Memorial na 20º 
Bienal do Livro (Pavilhão de Exposições do Anhembi) – Espaços: Estande, Salão dos Expositores e Salão de 
Idéias; títulos lançados: Memórias do Subdesenvolvimento (Edmundo Desnoes), Revista Nossa América Nº 
30, Coleção Memo (1 título), Coleção Marta Traba (5 títulos), Ciclo de Debates 1º Festival de Cinema 
Latino-Americano de São Paulo 2006 (Dora Mourão); Revista Nossa América – No

 

 31 – Lançamento na 
Livraria Cultura; Geografias: terra e cultura na América Latina, de Maria Sirley dos Santos – Parceria com 
Edições Loyola; Trilogia do gaúcho a pé, de Cyro Martins – parceria com o Centro de Estudos Literários e 
Psicanalíticos Cyro Martins – CELPCYRO. 

 
Abaixo se encontram elencados dados sobre os resultados alcançados: 
 
Dados sobre os eventos:  
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Número de palestrantes: 340; Número de seminários: 12; Número de cursos: 4; Número de inscritos 
nos cursos e ciclo de palestras: 259; Número de palestras: 15; Outros eventos: 21; Número total de 
eventos: 52; Participação em feiras: 2;Total de público dos eventos (contando a participação em 
feiras): 16.171. 
Custos dos Programas / Projetos (total): R$ 165.948,66 
 
Arrecadação com taxas de inscrição: R$ 36.020,00 
 
Arrecadação com cessão de espaço: R$ 5.234,00 
 
Relacionamento com órgãos e entidades: Universidades Estaduais Paulistas – USP, UNESP e 
UNICAMP/ apoio institucional; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / apoio institucional; 
Casa de Portugal / apoio institucional; Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São 
Paulo / apoio institucional; FEBAB – Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários / apoio 
institucional; Câmara Brasileira do Livro / apoio institucional; Academia Paulista de Letras / apoio 
do Memorial; Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil-México / apoio do Memorial; 
Instituto Italiano de Cultura / apoio do Memorial; Consulado Geral do Chile em São Paulo / apoio do 
Memorial; UNINOVE – Centro Universitário Nove de Julho / apoio do Memorial; ITDP – Institute 
of Transportation & Development Policy / apoio do Memorial; Universidad de Guadalajara / apoio 
institucional; Universidade de Kyoto / apoio intitucional; Associação do Audiovisual / apoio 
institucional; Instituto Cervantes / apoio institucional; IEEI – Instituto de Estudos Econômicos e 
Internacionais / apoio institucional; Centro de Estudos Fernando Pessoa / apoio institucional; 
Universidad Nacional Tres de Febrero – UNTREF / apoio institucional; Aliança Francesa de São 
Paulo / apoio institucional; Fundação Escola de Sociologia e Política – FESPSP / apoio institucional 
 
Publicações  
 
O Setor de publicações do CBEAL produziu os seguintes livros e revistas: 
 
Revista Nossa América: Português/Espanhol Nºs. 28, 29, 30 e 31.  
 
Livros: Memórias do Subdesenvolvimento 2ª edição - Edmundo Desnoes; Coleção MEMO: 1996 – 
2008 - Vários Autores; O Legado de Franco Montoro - José Augusto Guilhon Albuquerque 
(Coordenador); Ciclo de Debates: 1º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 2006 -
Maria Dora Mourão (Organizadora). 

 
 
Livros de bolso da “Coleção Memo”: O Mito – Eva Perón - Carolina Barry; A Arte Fora de Si – 
Ticio Escobar; Júlio Cortázar – Adolfo Montejo Najas; Leitura de Lam: Cosmovisão Afrocubana e 
Ocidente Judeu-Cristão – Desidério Navarro; O Carrasco Alemão - Inácio Araújo; Nossa Herança 
Comunal - Luis Sergio Lopes; Reflexões Sobre a Unidade Continental - Simón Bolívar; Seres 
Vegetais - Álvaro Cardoso Gomes; Bolinhas de Gude -  Gilberto Dimenstein; Elogio da Síntese - 
Carlos Felipe Moisés; Suas Paixões e Seus Monstros - Poli Délano; Patrimônio Cultural e Cidades 
Americanas do Século XXI –  Lúcio Gomes Machado; Estado Laico – Roseli Fischmann; Neruda no 
Coração da Floresta – Thiago De Mello; América Latina: Chegou a Hora de Nossa Identidade – 
Darcy Ribeiro; O Homem da Capa de Couro – Pedro Jorge Vera; Despertar do Continente – José 
Martí. 

 
Coleção Cadernos da América Latina: Povo e Personagem – Sociedade, cultura e mito no romance 
latino-americano – Cremilda Medina; Venezuela – Uma Integração – Carlos A. Romero. 
 
 
Coleção Fundadores da América Latina: Volume I – América Latina na Hora da Independência – 
Selva Lópes Chirico; Volume II – Simón Bolívar – Gabriela Pellegrino Soares; Volume III – San 
Martín – Stella Maris Scatena; Volume IV – Bernardo O'Higgins – Gabriel Passetti. 
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Coleção Marta Traba: Magia do Reencontro – A Força Perene de Oswaldo Guayasamin – Cremilda 
Medina; América, Américas – Elza Ajzenberg; Arte Moderna e Arte Atual Latino-Americanas – 
Carmem Aranha e Evandro Nicolau; Modernidade Latino-Americana - A postura crítica de 
Marta Traba – Paulo Roberto Amaral Barbosa; Tendência Construtiva Latino-Americana – Dirce 
Helena Benevides de Carvalho; Esculturas Rupestres: Uma Memória Americana – Paula Patrícia 
Serra Nabas Francisquetti; Comunidades artísticas: As Américas e o Mundo Conectados 

 

– Inês 
Albuquerque e Paulo Cezar Barbosa Mello.  

 
 
 
2-) Biblioteca Latino-Americana Victor Civita: 
 
 
Evolução do Acervo 
 

Material Recebido e 
Tombado 

Quantidade 

Livro/Tese 734 
CD-Rom 10 
CD (Música) 11 
VHS 55 
DVD 282 

 
 

Tipo de 
material 

Selecionados  Adquiridos 

Livro 233 60 
DVD 361 0 
Total 594 60 

 
 

Atendimento Público 
 

Mês Visitantes Pesquisadores Videoteca Infocentro 
Total de 
Público 

Janeiro 580 409 68 670 1727 
Fevereiro 222 388 32 955 1597 
Março 255 411 47 1207 1920 
Abril 314 430 20 1376 2140 
Maio 620 450 33 1289 2392 
Junho 603 381 48 1349 2381 
Julho 852 270 38 1817 2977 
Agosto 815 427 42 1215 2499 
Setembro 1200 410 20 1150 2780 
Outubro 1130 423 17 1300 2870 
Total 6591 3999 365 12328 23283 
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Programação: 02 a 30 de janeiro Mostra de filmes: São Paulo Múltipla Metrópole; 29 de janeiro 
Oficina “Descobrindo os Caminhos da Net: módulo 8”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 06 a 29 
de fevereiro Mostra de filmes: Chanchadas... e o Brasil se diverte; 29 de fevereiro Oficina 
“Descobrindo os Caminhos da Net: módulo 9”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 01 a 29 de 
março; Mostra de filmes: Você tem fome de quê?; 28 de março Oficina “Descobrindo os Caminhos 
da Net: módulo 10”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 01 a 22 de abril Mostra de filmes: Bette 
Davis, a eterna malvada; 30 de abril Oficina “Descobrindo os Caminhos da Net: módulo 11”, 
realizada no Posto Acessa São Paulo; 06 a 28 de maio Mostra de filmes: Maio 68; 03 a 27 de junho 
Mostra de filmes: No país do sol nascente; 26 de junho Oficina “Descobrindo os Caminhos da Net: 
módulo 11”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 01 a 31 de julho Mostra de filmes: Ditaduras na 
América Latina; 31 de julho Oficina “Descobrindo os Caminhos da Net: módulo 12”, realizada no 
Posto Acessa São Paulo; 05 a 30 de agosto Mostra de filmes: Machado de Assis e Guimarães Rosa 
01 a 30 de agosto; Exposição de livros “Machado de Assis e Guimarães Rosa” 02 a 30 de setembro 
Mostra de filmes: Cinema Mexicano em Retrospectiva; 01 a 30 de setembro Exposição “Códice 
Borbónico”; 03 de setembro Oficina “Descobrindo os Caminhos da Net: módulo 13”, realizada no 
Posto Acessa São Paulo; 30 de setembro Oficina “Recursos extras do Google”, realizada no Posto 
Acessa São Paulo; 01 a 30 de outubro Mostra de filmes: “Os órfãos da América Latina”; 02 a 31 de 
outubro Exposição de livros “Grandes autores para crianças”; 31 de outubro Oficina “Desvendando o 
universo dos e-books”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 04 a 28 de novembro Mostra de filmes: 
“A Presença do Negro no Cinema Brasileiro”; 04 a 29 de novembro Exposição de livros “A presença 
do negro na cultura brasileira”; 12 de novembro a 17 de dezembro Exposição fotográfica “A Arte da 
Reciclagem”, de Paulo Fridman; 28 de novembro Oficina “Como Receber Notícias Personalizadas 
Pela Internet”, realizada no Posto Acessa São Paulo; 02 a 19 de dezembro Mostra de filmes: “Natal 
para sempre” Oficina “O que é um blog? Saiba como criar um”, realizada no Posto Acessa São 
Paulo. 
 
* Obs.: A partir de 10 de junho, a programação de filmes passou a ser exibida no novo espaço da 
Videoteca, ao lado do mini-auditório. 
 
Biblioteca Virtual 
 
Com o objetivo de propiciar o acesso a informações sobre a América Latina, a partir de temas 
específicos definidos com esse intuito, e ampliar o 
acesso ao seu acervo documental e  informacional adquiridos e produzidos, 
a Fundação Memorial da América Latina está implementando a Biblioteca 
Virtual da América Latina – BV@L com mecanismos qualificados de acesso, 
recuperação e disseminação da produção cultural, artística e 
técnico-científica da região. O projeto, que conta com o apoio da FAPESP, foi iniciado em outubro 
de 2007 e encontra-se em fase final de implementação, estando seu lançamento previsto para março 
de 2009, durante as comemorações dos 20 anos do Memorial. 
 
3) – Auditório Simón Bolívar  
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Orquestra Jazz Sinfônica e Miúcha - Evento em 
comemoração ao Aniversário da Cidade de São Paulo; Foto Retrospectiva 2007 - Exposição 
fotográfica - Galeria do Auditório Simón Bolívar - 25 de janeiro a 14 de fevereiro; Queridos Amigos 
- Exposição e evento de abertura da minissérie da TV Globo 19 a 24 de fevereiro; I Festival Ibero-
Americano de Teatro de São Paulo de 01 a 09 de março; Série Jazz Solo (Orquestra Jazz Sinfônica) - 
15 de março; 10 de maio; 16 de agosto; Série Jazz + (Orquestra Jazz Sinfônica e convidados): Jazz + 
Bocato - 10 de abril; Jazz + Fabiana Cozza - 5 de junho; Jazz + Rodolfo Medeiros - 28 de agosto; 
Jazz + Virgínia Rosa - 11 de setembro; Jazz + Amilton Godoi - 30 de outubro; Banda Sinfônica 

http://webmail.usp.br/message.php?index=811##�
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Jovem do Estado de SP: 16 de março; 20 de abril; 17 e 18 de maio - Encontro de Clarinetes; 15 de 
junho; 17 de agosto – Concerto em Homenagem aos 100 Anos de Imigração Japonesa; 21 de 
setembro; 19 de outubro; 16 de novembro; Orquestra Tom Jobim: 29 de março; 26 de abril; 31 de 
maio & Coral de 400 Vozes Infantis; 28 de junho - Bossa Nova, Encontro Rio & São Paulo; 30 de 
agosto; 27 de setembro; 25 de outubro; 22 de novembro; Projeto Adoniran: João Bosco - 18 de março 
- Comemorativo aos 19 Anos do Memorial. 
 

 
 
 
 

  PROJETO ADONIRAN: JOÃO BOSCO 
 
 
Wanderléa - 17 de abril; Boca Livre - 15 de maio; MPB4 - 7 de agosto; Flavio Venturini & Banda - 4 
de setembro; Ivan Lins – 23 de outubro; Demônios da Garoa - 18 de dezembro; Série Conexão 
Latina: Juan Falú & Yamandu Costa - 28 de março; Mira Ira & Lô Borges - 25 de abril; Banda 
Mantiqueira & Yaniel Matos - 30 de maio; Dona Ivone Lara & Havana Brasil - 27 de junho; 
Paulinho Pedra Azul e Tarancón - 29 de agosto; Chocolate Riveros, Los Cajones & Arnaldo Antunes 
- 26 de setembro; Luiz Melodia & Tungue Lê Quarteto - 31 de outubro; 
 
 

                                  Luiz Melodia & Tungue Lê Quarteto 
 
Pedro La Colina, Sexteto Cañaveral & Clube do Balanço - 21 novembro; Grupos Folclóricos Alma 
Guarani (Paraguay) e Raza Índia (Bolívia) & Cuca - Coral da PUC – 19 de dezembro; 2º Congresso 
Global Greens - Encontro internacional para debate sobre o aquecimento global 1 a 4 de maio; 
Orchestra D’Archi Italiana - 7 de maio; Mapa Cultural Paulista - Anúncio dos artistas selecionados 
para a final do programa da Secretaria Estadual de Cultura - 11 de maio; 120 anos da Abolição da 
Escravatura - Show de Wilson Simoninha & Max de Castro e exibição do documentário sobre o 
artista Wilson Simonal - 14 de maio; O Teatro Mágico - 21 e 22 de junho e 4 e 5 de outubro; 16º 
Anima Mundi - Exibição de filmes do mundo inteiro, que utilizam diversas técnicas de animação 23 
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a 27 de julho; Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo - 7 a 13 de julho; Encontro 
Nacional de Dança - 01, 02 e 03 de agosto; O Duelo - Espetáculo de dança, música e arte da cultura 
Hip Hop 9 de agosto; IV Festival Folclórico Chileno - 24 de agosto; Semana do Uruguai - Exibição 
de filmes, Abertura de exposição de vários artistas plásticos uruguaios, concerto de piano e outras 
atividades em comemoração ao aniversário da declaração de independência do país - 25 a 31 de 
agosto; Seminário: A Formação da Platéia para Teatro - Mesas redondas organizadas pela Associação 
de Produtores Teatrais Independentes - 26 de agosto; VI Seminário de Ações Integradas em Folclore 
- 13 a 18 de setembro; Abertura do Festival Mix Brasil - 12 de novembro; 120 ANOS da Abolição 
aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Um Retrato das Políticas Afirmativas 
no Estado de São Paulo - Encontro de autoridades, gestores públicos e palestrantes em comemoração 
ao mês da consciência negra - 18 de novembro; Semana da Consciência Negra - Tributo a Tim Maia 
- Banda Black Rio & Mano Brown - 19 de novembro; Jazz-Concert 2008 – Tito  Martino Jazz Band - 
30 de novembro; II Festival da Juventude Paulista - 01 a 03 de dezembro. 
 
4) - Sala dos Espelhos 
Foram realizados os seguintes eventos, com entrada franca: Série Música do Meio Dia - Todas as 
terças-feiras às 12h; Projeto Adoniran: Dóris Monteiro - 28 de fevereiro; Claudia Telles - 20 de 
março; Maria Dapaz - 24 de abril; Maria Martha - 8 de maio Claudya - 12 de junho; Adyel Silva - 26 
de junho; Yara Marques – 14 de agosto; Ivete Souza - 18 de setembro; Milena - 16 de outubro; Klébi 
Nori - 13 de novembro; Luiz Avelima - 27 de novembro; Zé Luiz Mazziotti - 11 de dezembro; Erineu 
Maranesi – Recital de Piano - 16 de maio; Clayber de Souza - Gaita de Boca in Concert - 19 de 
junho; Quartetto Bernini (Itália) - 15 de agosto; A Mantiqueira Chama para A Festa; Ação Solidária 
Eco Musical do Município de Santo Antonio do Pinhal – SP -14 de novembro. 
5) - Galeria Marta Traba  
Foi desenvolvida a seguinte programação: “Niemeyer 100 anos, Um Olhar Sobre O Artista” - 
Exposição de artistas plásticos e arquitetos em homenagem a Oscar Niemeyer - 15 de dezembro a 13 
de janeiro; “Homem.Com-se” - Exposição do artista plástico português Júlio Quaresma - 12 de 
fevereiro a 23 de março; “Descobrindo Guayasamin” - Exposição de obras do pintor equatoriano 
Oswaldo Guayasamin – 11 de abril a 8 de junho; Oficinas de Origami - 6, 8 e 9 de maio;  
 
A FOTO ABAIXO ESTÁ NO LOCAL CORRETO? 
 

              EXPOSIÇÃO DE OBRAS DO PINTOR EQUATORIANO 
OSWALDO GUAYASMIN    ( A LEGENDA ESTÁ CORRETA?) 
 
“VIAGEM NOTURNA” - Exposição de objetos da cultura 
indígena, pertencentes ao acervo Cid Collection, sob a 
guarda da FMAL e mesa-redonda “Cultura Material 
Indígena: Preservação” - 24 de junho a 03 de agosto.  
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ARTE-PLUMÁRIA – EXPOSIÇÃO DE OBJETOS DA  LEGENDA CORRETA? 
 
 
 
 
“Correspondência Nazca” - Os artistas Alex Cerveny, brasileiro, e Christoph Rust, alemão, dialogam 
com as culturas peruanas Paracas e Nazca - 13 de agosto a 7 de setembro; “América do Sul Rupestre 
– Santiago Plata” - Exposição do artista plástico colombiano, Santiago Plata - 17 de setembro a 12 de 
outubro; “Par Avion – Exercícios de Epistografia” - Exposição coletiva de 14 artistas 
contemporâneos cuja produção tem em comum a interação por carta ou e-mail - 28 de outubro à 27 
de novembro; “Entre Oceanos – 100 anos de Aproximação entre Brasil e Japão” - Exposição coletiva 
de 24 artistas contemporâneos brasileiros, nisseis e japoneses que encerrou as comemorações do 
centenário da imigração japonesa ao Brasil - 5 de dezembro a 25 de janeiro de 2009. 
 
6) – Pavilhão da Criatividade  
Ocorreram os seguintes eventos: “Só Fridas” Mostra sobre a artista plástica mexicana, Frida Kahlo - 
16 de dezembro a 9 de março; “Mapuche: Pueblo Y Cultura Viva” - Exposição de prata tradicional, 
arte têxtil, fotografias históricas e modernas do povo Mapuche - 28 de agosto a 12 de outubro; Cenas 
Sacras - Mostra de Imagens de padroeiras de países latino-americanos, de santas e divindades não 
canonizadas, mas consagradas pela devoção popular, ex-votos, altares do Espírito Santo e diversos 
outros objetos reverenciados pela fé popular - 10 de dezembro a 8 de fevereiro de 2009. 
 
7) – Praça Cívica 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Pholia no Memorial - Desfile de blocos carnavalescos - 
26 e 27 de janeiro; Circo - Tradicional Circo Fiesta - Espetáculos tradicionais circenses - 28 de 
fevereiro a 20 de abril; Circo - III Panorama Paulista de Circo Apresentações de trupes circenses 
variadas - 23 a 27 de abril; Circo Vox - Espetáculos tradicionais circenses - 8 de maio a 29 de junho; 
Mercado Mundo Mix - Evento multicultural em torno das áreas de moda, grafite, exposições e design 
- 8 e 9 de março, 16 e 17 de agosto e 6 e 7 de dezembro;Circo Roda Brasil: Oceano - Espetáculo 
circense produzido pelos grupos Parlapatões e Pia Fraus - 27 de junho a 24 de agosto; 
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                                               CIRCO RODA BRASIL: OCEANO 
 

 
CASA BEIJING - Complexo 
destinado ao acompanhamento dos 
Jogos Olímpicos de Pequim - 9 a 24 
de agosto;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA BEIJING 
 
 
XII Revelando São Paulo - A cultura tradicional do Estado de São Paulo - 14, 20 e 21 de setembro; 
Domingo no Memorial - Atividades gratuitas para todas as idades, como shows, palhaços, oficinas de 
jogos, dança de rua, escultura com balões, etc - 19 de outubro, 23 de novembro e 21 de dezembro; 
Expo Viver, Ver e Rever, A Evolução - Exposição de ônibus e caminhões antigos - 13 e 14 de 
dezembro. 
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                        DOMINGO NO MEMORIAL 
 
Eventos Especiais também foram realizados: “Etnias – Do Primeiro e Sempre Brasil” - Exposição da 
artista plástica, Maria Bonomi (obra instalada no corredor subterrâneo da entrada principal do 
Memorial - portão 1) e exposição na Galeria Martha Traba - Abertura 25 de janeiro; Concerto em 
Comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil - Orquestra Sinfônica Jovem do 
Estado de São Paulo & Grupo Haru (Japão) Auditório Simón Bolívar - 14 de março; Virada Cultural 
- De Puro Guapos, o novo tango argentino - Auditório Simón Bolívar - 27 de abril; Festa Argentina - 
Cinema Argentino (Espaço de Vídeo) - 19 a 21 de maio - Noite da Música Argentina sem Fronteiras 
- 21 de maio; Trovadores Urbanos - Campanha do Agasalho - Auditório Simón Bolívar - 13 de 
junho; Claudette Soares & Orquestra Tom Jobim - Auditório Simón Bolívar - 17 de setembro; 
Memorial 20 anos – Abertura das Comemorações - Jazz Sinfônica & Moraes Moreira - Auditório 
Simón Bolívar - 2 de outubro; “100 Anos das Casas Pernambucanas” - Praça Cívica – 15 e 16 de 
novembro. 

 
                                           Jazz Sinfônica & Moraes Moreira - Auditório Simón Bolívar 
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