José Serra
Governador do Estado de São Paulo
Alberto Goldman
Vice-Governador
José Henrique Reis Lobo
Secretário de Relações Institucionais
Marcos Antonio de Albuquerque
Secretário-Adjunto
Paulo André Aguado
Chefe de Gabinete
Fernando Leça
Fundação Memorial da América Latina
Coordenadores
Gilmar Viana da Conceição
Unidade de Articulação Institucional
Gleuda Simone Teixeira Apolinário
Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos
Mariana Montoro Jeans
Unidade de Programas para a Juventude
Presidente dos Conselhos
Paulo Sérgio Pelegrino
Conselho Estadual do Idoso
Raimundo Izidro da Silva
Conselho Estadual de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Nordestina
Rosmary Corrêa
Conselho Estadual da Condição Feminina
Sandra Regina de Souza
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Relatório de Atividades da Secretaria de Relações Institucionais referente ao exercício de
2009 expressa o resultado de persistente trabalho de todo o corpo técnico e administrativo voltado
aos conselhos de direito e de cidadania que aqui têm assento, à discussão das questões vinculadas
à diversidade no mercado de trabalho, à juventude de nosso estado, e àquelas que envolvem os
direitos humanos.
Esta direção foi tomada não só para que as demandas próprias das Unidades e Conselhos fossem
atendidas, como, também, para oferecer oportunidades de reflexão e de capacitação com vistas
ao melhor entendimento e compreensão para lidar com os diversos segmentos da população
representados pelos conselhos e com os diferentes, nas questões étnico e racial, orientação sexual,
gênero, idade e deficiência, dentre outras.
O registro da trajetória percorrida em 2009 demonstra os ganhos sociais obtidos e os desafios
que ainda se impõem quando se trata de articular institucionalmente diferentes representações e
demandas da população do nosso Estado.
Mais do que o tamanho desses desafios foi a sinergia dos integrantes do governo e da sociedade civil
representada principalmente pelos Conselhos, empresariado e ONGs, o que contribuiu para o alcance
dos objetivos da pasta e da Fundação Memorial da América Latina, cujo norte foi a busca por maior
eficiência, eficácia e efetividade, em relação aos anos anteriores.
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A Secretaria de Relações Institucionais, criada em 2007, é composta por 3 coordenadorias:
Unidade de Articulação Institucional, Unidade de Programas para a Juventude e Unidade
de Articulação e Apoio aos Conselhos de Cidadania: da Condição Feminina; do Idoso; dos
Direitos da Criança e Adolescente; de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Nordestina; dos Povos Indígenas (até julho de 2009) e de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra (até julho 2009).

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (UAI)
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS HUMANOS PROTEGENDO A DIGNIDADE: UMA AGENDA PARA OS DIREITOS HUMANOS
Em comemoração ao 60º aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, o governo
suíço lançou, em dezembro de 2008, a iniciativa Protegendo a Dignidade: uma Agenda para os
Direitos Humanos. Esta agenda se baseia no exame das realizações
conquistadas em matéria de promoção e proteção de direitos
humanos até os dias de hoje e tem como objetivo principal para o
século XXI a efetiva implementação desses direitos, bem como a
melhoria do sistema de proteção e de garantias dos direitos humanos
reconhecidos mundialmente, apresentando propostas concretas e
projetos de investigação e acompanhamento da proteção aos direitos,
promovendo a renovação e o reforço das ações e do empenho em
prol da causa. Para a elaboração desta agenda, foi formado um
Painel composto por 8 (oito) personalidades com grande experiência
em direitos humanos: Mary Robinson(co-presidente do Painel, expresidente da Irlanda e ex-Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos); Paulo
Sérgio Pinheiro(co-presidente do Painel, ex-expert independente do secretário geral das Nações
Unidas sobre a Violência contra a Criança, ex-secretário de estado sobre Direitos Humanos,
atual membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Washington); Hina
Jilani (co-fundadora da Comissão dos Direitos Humanos do Paquistão, ex-representante especial
do secretário geral da ONU para Defensores dos Direitos Humanos;Manfred Nowak (relator
especial da ONU sobre a Tortura; Bertrand Ramcharan (alto comissário da ONU para os Direitos
Humanos); Vitit Muntarbhorn (relator especial das Nações Unidas para a Coréia do Norte e exrelator especial para Pornografia e Venda de Crianças);Andrew Clapham (diretor da Academia
de Direito Humanitário e Direitos Humanos, Genebra).
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Em 2008, o referido painel realizou reuniões
de trabalho em Genebra, Oslo e Viena, com
o apoio dos governos da Suíça, Noruega
e Áustria, para refletir sobre os desafios
contemporâneos postos aos direitos Humanos
e, a partir daí, países de todos os continentes
estão sendo convidados a apoiar a Agenda.
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Em 21 de dezembro último, em parceria com
a Secretaria de Relações Institucionais e com
o apoio da Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidadania e do Núcleo de Estudos da
Violência da Universidade de São Paulo-NEV/
Conferência dos Direitos Humanos
USP, foi comemorado no auditório do MuBE Museu Brasileiro de Esculturas –o 1º aniversário do
lançamento dessa iniciativa suíça, em
um evento que reuniu membros do painel. Este evento,
Conferência “Protegendo a Dignidade: Uma Agenda Para
os Direitos Humanos” teve como objetivos a visibilização
e o estímulo ao debate e ao compromisso com a temática
dos direitos humanos, e contou com a presença do senhor
governador e do prefeito municipal da cidade de São Paulo
dentre inúmeras autoridades nacionais e internacionais,
bem como, com interessados e estudiosos das questões
pertinentes a este assunto. Temas como “Monitorando os
Direitos Humanos” e “Em Direção à Dignidade Humana”,
Coletiva de imprensa com os membros do painel
foram subdivididos em subtemas como: “Uma Corte
Internacional de Direitos Humanos”, Responsabilização
dos Atores Não-Estatais”, “A ONU e a Implementação de
Direitos Humanos”, “A Dialética entre Dignidade Humana
e Direitos Humanos”, “Dignidade Humana e Mulheres em
Contextos Religiosos” e “Direitos da Criança e Dignidade
Humana”.
Nessa data, foram lançados em português a Agenda e o
Relatório do Painel, além de dois trabalhos de pesquisas
referentes à “dignidade humana e grupos vulneráveis” e
sugerida a “criação de um tribunal internacional para os
direitos humanos e de um fundo global para vítimas de
Durante a Conferência o público em sua maioria
violações de direitos humanos”. O Evento que contou com estudantes e professores.
Fotos de Leandro Nunes/SRI
cerca de 300 participantes foi um marco na contribuição
do Governo do Estado de São Paulo nas discussões e definições que embasarão
os próximos passos na contínua construção de uma sociedade cada vez mais justa e fraterna.

ANO DA FRANÇA NO BRASIL

A constituição do citado grupo de trabalho possibilitou a realização de uma ação articulada
da esfera pública com os demais atores que, reunidos em torno do comissariado francobrasileiro, conferiu dimensão e importância que o evento em si proporcionou aos 2(dois) países
envolvidos.
Sendo a “diversidade” um dos eixos temáticos desta comemoração, foi desencadeada uma
ação coordenada pelo Governo do Estado e a Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio das
Secretarias de Relações Institucionais e da Justiça e Defesa da Cidadania, em parceria com as
Subprefeituras do Itaim Paulista e São Miguel Paulista, com o apoio do Consulado da França
em São Paulo. Houve, também, estabelecimento de intercâmbio entre grafiteiros de Paris e
Marselha e os da Cidade de São Paulo. Foi desenvolvido o projeto “Diversidade - Lá e Cá”, que
contemplou culturas populares dos dois países, privilegiando jovens da periferia de São Paulo,
com atividades, como: hip-hop, grafite e DJ; oficinas de moda, design, culinária, reciclagem
e confecção, muitas delas coordenadas por especialistas franceses e brasileiros; foi realizada
exposição “Um Pouco de Tudo” (vídeo, fotografia, design, animação, moda, apresentação de
espetáculos culturais). Estas atividades envolveram cerca de 4.600 jovens. Foi também realizado,
o Dia da França em São Paulo, em evento ocorrido no Parque da Água Branca,com atividades
diversificadas das culturas dos dois países, e público estimado de 100 mil pessoas.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Secretaria de Relações Institucionais se fez representar como vice-presidente do Grupo de
Trabalho instituído pelo Decreto nº 53.661, de 6.11.08, com o objetivo de propor e/ou coordenar
eventos alusivos ao Ano da França no Brasil. O Estado de São Paulo, um dos estados que mais
recebeu franceses e onde se percebe uma grande influência da cultura e civilização francesas,
apresentou 190 projetos, chancelados pelo comissariado franco-brasileiro.

Dia da França em SP: evento reuniu 100
mil pessoas no Parque da Água Branca
Fotos de Melissa Araújo/SRI

Grupo circense francês em uma de suas
apresentações no Dia da França em SP
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ANO DA FRANÇA NO BRASIL
A consolidação do Programa “Selo Paulista da Diversidade” possibilita que o Governo
do Estado de São Paulo obtenha participação destacada no debate sobre a diversidade
enquanto definidora de ações da sociedade em geral, em sintonia com as corporações,
mundo acadêmico e terceiro setor, empreendendo medidas concretas para a superação de
práticas discriminatórias em favor da inclusão social.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

CATEGORIA ADESÃO:
A categoria “Adesão”
é
destinada
às
organizações públicas e
privadas que possuam
ao menos um plano
de trabalho a ser
implementado
que
expresse a política de
apoio
à
diversidade
humana, evidenciando
aspectos
relacionados
às
questões
étnicoraciais;
de
gênero;
idade; orientação sexual
ou de deficiência, dentre
outras.
Foi criado relatório-padrão com requisitos de auditoria a fim de melhor mensurar as práticas
de atenção à diversidade nas empresas que viessem aderir ao programa, valendo-se do
suporte técnico e gerencial da FUNDAP - Fundação do Desenvolvimento Administrativo.
Das 40 empresas inscritas, foram selecionadas 24, consideradas aptas pelo Comitê Gestor
para pa outorga do Selo Paulista da Diversidade – Categoria Adesão.
As empresas agraciadas com esta certificação foram: Accenture, Associação Comercial de
São Paulo, Banco Bradesco, Banco IBI, CSC, Camargo Corrêa, Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo, Companhia de Gás de São Paulo, Companhia Energética
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O governador José Serra na outorga do Selo Paulista da
Diversidade

Foto: Leandro Nunes/SRI

CATEGORIA PLENO: Durante o exercício de 2009, foram realizadas tratativas para a definição
de futuras parcerias, com reuniões com a Fundação Vanzolini, FUNDAP e Instituto Tótum, além
da ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos, esta última com o expresso objetivo de
divulgação do selo na capital e no interior.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

de São Paulo, Companhia Paulista de Força e Luz,
Companhia Piratininga de Força e Luz, Dow Brasil,
Equipacool Sistemas, Escola Estadual Professor
Benedito Tolos, Fleury, Instituto Nextel, Instituto
Paradigma, Key Consultoria e Treinamento,
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente
Visual (LARAMARA), Nextel Telecomunicações ,
Paróquia da Santíssima Trindade (Igreja Episcopal),
UNIMED Seguradora, Veyance Technologies do
Brasil Produtos de
Engenharia e Wal-Mart Brasil.

Outorga do Selo Paulista da Diversidade em agosto no
Palácio do Governo

Seminário com empresários e profissionais de RH no
Palácio do Governo
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O coordenador da Unidade de Articulação Institucional no evento do Selo Paulista da Diversidade
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A realização do 1º seminário “A Diversidade
como Estratégia de RH”, que ocorreu em
27 de outubro, no Palácio Bandeirantes,
teve como objetivo, além de divulgar o
Selo para os empresários e profissionais de
RH, sensibilizar as empresas para o tema
e a importância da Diversidade como fator
competitivo em suas áreas de atuação,
bem como apresentar o Selo Paulista da
Diversidade na Categoria Pleno, reservado às organizações públicas, privadas e da sociedade
civil elegíveis que estejam em níveis avançados nos planos de trabalho decorrentes de sua
política da diversidade, podendo ou não possuir previamente o Selo na Categoria Adesão.
Estiveram presentes mais de 100 empresários. Como palestrantes atuaram o vice-presidente da
Renault, Alain Tissier, o presidente da ABRH-SP, Wagner Brunini, além do professor Hélio Santos,
presidente do Instituto Brasileiro da Diversidade – IBD.
A Unidade de Articulação Institucional, neste final de exercício, consolida nova parceria com a
FUNDAP para dar continuidade ao gerenciamento do programa, a reestruturação de ferramentas
de trabalho utilizadas no exercício de 2009, como exemplo o site, e também para revisão do
regulamento e adequação para a Categoria Pleno.

UNIDADE DE PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE-UPJ

Nesse sentido, durante o ano de 2009 diversas ações foram realizadas com o intuito de consolidar
este trabalho no Estado de São Paulo.

Portal da Juventude Paulista
A Unidade de Programas para a Juventude, durante todo ano, atualizou diariamente o Portal da
Juventude com notícias, informações, eventos e demais assuntos de interesse do público jovem.
O Portal divulga não apenas ações do Governo do Estado, mas também de outras esferas
do poder público e da sociedade civil. Além disso, a
Unidade tem como objetivo fazer com que cada vez
mais pessoas e municípios auxiliem no processo de
atualização de informações do Portal, respondendo,
desta maneira, à diversidade de demandas que existe
na juventude paulista.
Durante o ano de 2009 foram publicadas mais de 1600
notícias relativas a eventos, shows, oportunidades de
trabalho, vestibulares e outras iniciativas que interessam
ao jovem paulista. Por mostrar-se uma excelente fonte
de informações, os acessos ao Portal têm subido cada vez mais, tendo somado 300.000 mil
acessos oriundos dos diversos municípios paulistas e até de outros estados do país.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTINUCIONAIS

A Unidade de Programas para a Juventude que tem como principal objetivo a contribuição
para a integração e o fortalecimento das políticas públicas de juventude existentes no estado,
desenvolvidas pelas diversas Secretarias como: Educação, Saúde, Cultura, Esporte, entre outras,
atua transversalmente na divulgação articulada e integrada de todas elas.

A partir de um estudo realizado sobre o perfil dos visitantes do portal, foi possível detectar que
41% são do sexo feminino e 59% do sexo masculino, e a faixa etária predominante é dos 15
aos 34 anos, o que demonstra que o público-alvo vem sendo atingido.
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Ferramentas de Comunicação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Como forma de manter o Portal da Juventude Paulista
conectado às novas redes sociais, aproveitando e explorando
ao máximo as potencialidades da internet e das novas
ferramentas de comunicação, a Unidade de Programas para
a Juventude criou e manteve durante o ano
de 2009 uma comunidade no orkut, fotos das
principais ações postadas no flickr e um perfil
ativo no twitter com aproximadamente 1.000
seguidores.

Guia de Políticas Públicas de Juventude

Página do Flickr

Página do Twitter

Pela primeira vez no Estado foi elaborado para os jovens paulistas um guia de bolso com
informações sobre todas as políticas públicas especialmente desenvolvidas para esta faixa
etária. Para facilitar a consulta e a leitura do jovem cidadão, o
material é dividido em cinco seções: Estude, Trabalhe, Divirtase, Viva com Saúde e Faça Política. Em cada uma delas é
possível encontrar programas, projetos, eventos culturais e
demais ações voltadas ao jovem. Ao todo, são 35 programas
de 12 secretarias estaduais.
O grande diferencial deste material é que, ao reunir em um
só lugar, todas as informações de interesse da juventude,
potencializa a divulgação dos programas desenvolvidos e consequentemente o acesso dos
jovens a eles. Entre os programas apresentados estão o Ensino Técnico e Tecnológico Gratuito,
o Programa de Ação Cultural (PROAC), as Fábricas de Cultura, o Jovem Cidadão – Meu Primeiro
Trabalho, o Telecurso TEC, o Encontro Paulista de Hip Hop, a Virada Cultural Paulista, o Ação
Jovem, o Acessa Escola, o Programa Jovens Acolhedores, os Centros de Estudos de Línguas, as
Olimpíadas Juvenis, o Jovem Rural e muitos outros.
Milton Michida
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Em cada uma das 76 páginas do Guia de Políticas Públicas de Juventude, após conhecer
determinado projeto, o leitor encontra o site, o telefone e o e-mail de contato para mais
informações.

Guia de Apoio Cultural - Passo a Passo

Criado no final de 2008, o Guia de Apoio Cultural – Passo a Passo, foi
elaborado com intuito de instrumentalizar os jovens a viabilizar projetos
na área de cultura.
Reprodução da capa do Guia

Neste Guia o jovem encontra a lista dos principais financiadores, as datas para participação
em processos de seleção e outras dicas para ajudar a levantar os recursos necessários para a
execução de seu projeto.
A democratização dessas informações, sem dúvida, garante mais igualdade de oportunidades e
desenvolvimento cultural para todos.

Manual do Jovem Consumidor
Em parceria com a Fundação Procon São Paulo, a Unidade de
Programas para a Juventude elaborou o Manual do Jovem Consumidor
visando informar e conscientizar o jovem paulista sobre seus direitos
e deveres nas principais situações de consumo.
O texto foi escrito numa linguagem simples, jovem e direta,
apresentando temas presentes no dia a dia da juventude como:
cuidados necessários com compras feitas pela internet, sugestões de
como organizar uma festa e dicas sobre taxas e descontos de escolas
e faculdades. O manual está disponível para download desde de 19
de março através do blog http://jovemconsumidor.blogspot.com e do
Portal da Juventude - www.juventude.sp.gov.br.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Devido ao grande sucesso e à demanda diária pelo material, em 2009,
a Unidade de Programas para a Juventude juntamente com a Secretaria
Estadual de Cultura, produziu a 2ª Edição do Guia de Apoio Cultural –
Passo a Passo com ajustes no texto e na diagramação.

Reprodução da capa do Guia
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Projeto Interação Digital – Formação do Jovem Protagonista no Meio Rural
O jovem rural também tem espaço nas atividades da Unidade de Programas, por isso, durante
o ano de 2009, continuou em andamento o convênio com a Fundação Orsa em parceria com o
Itesp.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Por meio do “Projeto Interação Digital – Formação do Jovem Protagonista no Meio Rural” 300
jovens receberam durante 8 meses, capacitação na área de informática, sistema operacional,
edição de textos e planilhas eletrônicas, além de poderem acessar todas as redes sociais
disponíveis na internet.
No primeiro semestre de 2009 foram realizadas visitas de acompanhamento aos dois
assentamentos (municípios de Itapeva e Itaberá) aonde aconteceu o projeto.
Alunas do Projeto Interação
Digital do município de Itapeva

Alunos do Projeto Interação
Digital do município de Itaberá
Divulgação Juventude

Divulgação Juventude

Em Junho, foi realizada a formatura dos jovens que concluíram os cursos de informática
oferecidos no projeto.

Crédito: Melissa Araújo/SRI

Mesa de autoridades formada no evento
de formatura
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Crédito: Melissa Araújo/SRI

Representantes da Obra Kolping do Brasil;
liderança local; Coordenaria Estadual da
Juventude; Fundação Orsa; Itesp

Crédito: Melissa Araújo/SRI

jovens do projeto apresentando o Estudo
de Viabilidade Social

Ao final do processo, os jovens participantes do projeto apresentaram um diagnóstico preliminar
do Estudo de Viabilidade Social – EVS (análise das condições econômicas, políticas e ambientais)
para avaliar a eficácia do referido projeto. O EVS foi apresentado pelos próprios jovens que
também foram responsáveis pela tabulação dos dados.

Em continuidade ao I Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas de Juventude ocorrido
no ano de 2008, devido ao grande sucesso e à demanda das prefeituras, esse projeto expandiu
em 2009: o II Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas de Juventude promoveu 15
oficinas técnicas elaboradas especialmente para os gestores de políticas de juventude nas
diversas regiões do estado.
Um material exclusivo foi produzido e entregue aos participantes durante a oficina que era
conduzida por um profissional especialista em elaboração de projetos.
Além de dicas sobre como elaborar um bom projeto para a juventude local, o material trazia
uma lista inédita de possíveis financiadores ou apoiadores para ajudar os municípios a executar
projetos objetivando atender as demandas do jovem munícipe.
O II Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas mobilizou 530 gestores municipais de 198
prefeituras das 15 regiões administrativas do Estado, conforme ilustra o quadro a seguir:

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

II Ciclo de Encontros Regionais de Politicas Públicas de Juventude
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Gestores da região de Franca

Vivien Zilberman/SRI

Gestores da região Presidente Prudente

Leandro Nunes/SRI

Gestores da região da Baixada Santista
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Leandro Nunes/SRI

Gestores da região de Marília
Fotos de Leandro Nunes/SRI

Gestores da região de Araraquara

Durante o II Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas de Juventude também foi possível
atualizar o mapeamento sobre a situação do Estado no que se refere à existência de órgãos
municipais dedicados ao público jovem.
Em comparação com os dados levantados em 2008, tivemos avanços significativos em 2009.
Em 2008 existiam 37 órgãos de 29 governos
municipais. Em 2009 foram levantados mais de
80 órgãos de 59 municípios. Isso demonstra
que as políticas públicas de juventude têm
ganhado cada vez mais espaço nas pautas das
prefeituras locais, legitimando o trabalho que
vem sendo realizado pela Unidade de Programas
para a Juventude, que tem como um de seus
principais compromissos sensibilizar, estimular
e apoiar, servindo como referência para os
municípios na criação desses órgãos.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Gestores da região de Marília
Mariana Montoro,
Coordenadora da
Unidade de Programas
para a Juventude com
gestores de Campinas
e região
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Correspondentes Regionais do Portal da Juventude Paulista

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

O Portal da Juventude Paulista (site mantido no ar desde junho de 2008 pela Unidade de
Programas para a Juventude) procura estimular o jovem cidadão a produzir conteúdo que
estimule interatividade, participação e dinamismo nas suas páginas.
Objetivando aumentar o número de jovens que escrevem regularmente para o Portal, a
Unidade de Programas para a Juventude em parceria com uma organização da sociedade civil
fundada e conduzida por um grupo de jovens moradores da Brasilândia, executou o Projeto
“Correspondentes Regionais do Portal da Juventude Paulista”. Este projeto teve como objetivo
oferecer aos jovens paulistas de todo Estado oficinas de formação em comunicação, a fim de
prepará-los para atuar como “Correspondentes Regionais do Portal da Juventude”, formando
uma rede de jovens atuantes, participativos em seus municípios e conhecedores dos programas
e ações realizadas pelo poder público para eles.
O projeto foi realizado nas 15 regiões administrativas do Estado de São Paulo atraindo 451
jovens de 107 municípios diferentes. Em cada oficina foram formados subgrupos de trabalho,
com os temas: fotografia, jornalismo, contos/crônicas e poemas e historias em quadrinhos e,
após escolherem um tema comum, os jovens produziam um fanzine - uma revista experimental
- com as reportagens, fotos e textos, elaborados por eles durante o dia.
Capas dos Fanzines:

Fanzine feito em Marília
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Fanzine feito em Barretos

Protagonismo Juvenil: Mapeando a Arte e a Cultura no Estado de
São Paulo
O projeto “Protagonismo Juvenil: mapeando a arte e a cultura no Estado de São Paulo” foi
realizado em parceria com a organização Centro de Estudos de Políticas Públicas – CEPP.

Os resultados dessa pesquisa serão muito importantes para destacar as experiências de São
Paulo, formar uma rede de transformadores sociais ligados a ações de arte e cultura com jovens
e fornecem subsídios ao governo e aos municípios na formação de programas e ações voltadas
ao público jovem.
Para a realização deste trabalho 16 jovens pesquisadores foram capacitados na metodologia do
mapeamento e receberam a tarefa de produzir o conteúdo para o Banco de Experiências.
Além da parceria com o CEPP, este projeto contou com o apoio das prefeituras de Ribeirão
Preto, Sorocaba, São Vicente e Sertãozinho, além do Centro Cultural da
Juventude Ruth Cardoso (CCJ), da prefeitura de São Paulo e espaços de
referência para a juventude paulistana, onde os jovens pesquisadores
realizaram seus trabalhos.
Foi elaborado no início do mapeamento um folder de divulgação do projeto
visando facilitar o trabalho de abordagem dos jovens pesquisadores e
garantir a adesão de um grande número de iniciativas.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O objetivo do mapeamento era realizar uma ampla pesquisa sobre as experiências sociais com
arte e cultura desenvolvidas por jovens e/ou voltadas para os jovens do Estado de São Paulo.

Cartaz do Projeto:
Protagonismo Juvenil.

Leandro Nunes/SRI

Jovem pesquisador

Centro Cultural da Juventude

Leandro Nunes/SRI
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1º Concurso de Dança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Em março a Unidade de Programas para a Juventude recebeu a visita
de 22 membros do Conselho de Políticas para Juventude de Macau,
Região Administrativa da República Popular da China, que estiveram
em São Paulo para conhecer com mais detalhes as políticas públicas
de juventude desenvolvidas pelo Governo do Estado.
Além da apresentação das ações da Unidade, os chineses visitaram dois
Centros de Referência para a Juventude escolhidos por representarem
modelos de equipamentos públicos voltados ao jovem: Estação Jovem,
localizado no município de São Caetano do Sul e Centro Cultural da
Juventude - CCJ, no bairro da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da
capital.

Leandro Nunes/SRI

Fotos das visitas realizadas na
Estação Jovem e no CCJ (esquerda)
Leandro Nunes/SRI

Como fruto desta parceria, o Conselho de Juventude de Macau convidou o Governo do Estado
de São Paulo a participar do “Festival Juvenil Internacional de Dança 2010” a ser realizado em
julho de 2010, em Macau.
Assim, a Unidade decidiu realizar um concurso (aberto a todos os interessados) para selecionar
o grupo que seria enviado ao Festival. Após as inscrições, a Comissão Técnica selecionou 20
grupos de dança de diferentes municípios para participarem da segunda etapa do concurso
realizada em outubro no Memorial da América Latina.
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Os grupos que se apresentaram foram: Grupo de Dança da cidade de Itápolis – Itápolis,
Mistério 2D – Guarulhos, Quadrilha da Tia Valdenice - São Vicente, DeDprós – Guarulhos, SLD
Grupo de Dança - São Paulo, Escola Municipal de Bailado - Taboão da Serra, Cybernétikos Soul
Street´s - São Paulo, Grupo Afro Cultural Olubayô - São Paulo, Cia de Dança Rit´s – Tatuí,
Ribeirão Jovem - Ribeirão Preto, Cia Opus Studio – Campinas, Corpo de Dança Simone Bosco
– Campinas, Galatikos Black - São Paulo, Cia Eclipse Cultura e Arte – Campinas, Jovem Cia de
Dança Expressart – Colina, Faces Ocultas Companhia de Danças – Salto, Grupo Action Dance –
Itanhaém, Dança de Rua do Pic - Praia Grande, Cia Experimental Dança e Vida - Ribeirão Preto
e Cia de Dança Formas – Pradópolis.

O apoio e a realização do concurso preparatório ao festival, se deu pela certeza de que ele
representa uma oportunidade única para os jovens fortalecerem seus projetos de arte e
cultura, além de garantir o intercâmbio com a juventude de outros países, e propiciar a troca
de experiências com os demais grupos juvenis de todo o mundo.

Melissa Araújo/SRI

Melissa Araújo/SRI

3º Colocado
Grupo Afro Cultural Olubayô
Município - São Paulo

4º Colocado
Ribeirão Jovem
Município - Ribeirão Preto

Melissa Araújo/SRI

2º Colocado
Escola Municipal de Bailado
Município: Taboão da Serra

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Após as apresentações dos grupos, a Comissão Técnica selecionou os quatro finalistas, que
foram:

Melissa Araújo/SRI

1º Colocado
Faces Ocultas Companhia de Danças
Município: Salto
Em julho de 2010, o grupo “Faces Ocultas” viajará para Macau, na China, a fim de participar do
Festival, representando o Brasil e toda a juventude paulista.
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UNIDADE DE ARTICULAÇÃO E APOIO A CONSELHOS (UAAC)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

A Unidade de Articulação e Apoio aos Conselhos com o objetivo de estabelecer nexos entre os
interesses e demandas desses Conselhos e as diretrizes do Governo do Estado, criou, em 2009,
formas de trabalho para otimizar a relação entre os conselhos e a administração pública, como
por exemplo, a realização de encontros temáticos que versaram sobre o desenvolvimento de
ações que sustentam os processos organizativos, acolhendo as singularidades dos segmentos,
de forma a qualificar com propostas de informação e formação a atuação dos conselheiros e
funcionários.
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Principais Ações da UAAC 2009:
Encontros Temáticos: Estes encontros aconteceram em 23 de setembro, 21 de outubro,
18 de novembro e 4 de dezembro, contando com 126 participantes, entre conselheiros,
funcionários da UAAC/SRI, estagiários e convidados.

Encontros Temáticos realizados na
Secretaria de relações Institucionais.
Fotos de Melissa Araújo/

Mereceu destaque a última palestra que foi direcionada à
elaboração de planejamento estratégico, com agenda propositiva
dos Conselhos para o exercício de 2010, com a formação de
conceito de redes, reflexão quanto a um novo modelo de atuação
dos Conselhos e utilização de novas ferramentas na definição das
estratégias e ações desses Conselhos.
Foram realizadas parcerias com as Secretarias de Estado da Cultura, Saúde, Educação,
Assistência e Desenvolvimento Social, Segurança Pública e, Justiça e Defesa da Cidadania, que
apresentaram palestras nos Encontros Temáticos, cujas atividades constituíram-se um grande
salto de qualidade da UAAC.
Unificação das bibliotecas do Centro de Documentação – a UAAC, por meio de
empresa especializada contratada, iniciou o processo de unificação dos acervos bibliográficos
e documental dos diversos Conselhos instalados na rua Antonio de Godoi, com a finalidade de
possibilitar melhor acesso aos membros dos conselhos, servidores, estudantes, pesquisadores
e ao público em geral.

Conselhos de Direitos e Cidadania

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A concepção e execução de seminários sobre a relação Estado,
Administração Pública e Conselhos de Direito e Cidadania se
deu com o objetivo principal de aprimorar a interlocução entre
os Conselhos por meio de temas comuns e, também, possibilitar
a criação de agenda comum na proposição de políticas públicas
direcionadas aos segmentos, assim como realizar a ligação com
temas afetos aos direitos humanos como, por exemplo, o respeito
à diversidade sexual.

Os Conselhos vinculados a esta Pasta, são órgãos de formulação, proposição e monitoramento
da execução de políticas públicas direcionadas aos segmentos que representam.
São compostos por representantes governamentais e da sociedade civil e funcionam como um
dos principais interlocutores entre o governo e a sociedade na efetivação da democracia e da
justiça social no Estado de são Paulo.
Foram as seguintes as principais ações dos Conselhos em 2009:
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CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA-CECF

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009

Entrega da Medalha Ruth Cardoso: em 11 de março, foi
realizada a cerimônia de entrega, que premiou cinco personalidades
de destaque na vida política nacional, cujo objetivo é galardoar
personalidades envolvidas na luta pelos direitos da mulher.
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Entrega da Medalha Ruth Cardoso evento realizada no MuBE - Museu
Brasileiro da Escultura

Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher: É um projeto
conjunto que pretende consolidar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres e implementar a Lei Maria da Penha, promover os Direitos Humanos das Mulheres em
Situação de Prisão, combater a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, promover os Direitos
Sexuais e Reprodutivos e enfrentamento à Feminização da Aids e outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis. Nos meses de abril e maio, o conselho realizou
dois encontros sobre estes temas com vistas à implantação
do Pacto no Estado de São Paulo, com 107 participantes. A
primeira reunião foi realizada com conselhos municipais
e organismos institucionais de mulheres e a segunda foi
realizada com a sociedade civil e municípios que ainda não são
representados por conselhos e
órgãos
institucionalizados.
Destes encontros surgiu a
possibilidade de apresentação
de projetos para financiamento
junto à Secretaria para Políticas
de Mulheres do Governo
Federal. Foram apresentados
Segunda reunião para implantação do
181 projetos .
pacto em São Paulo
Primeira reunião para implantação do
pacto em São Paulo

Fotos de Melissa Araújo/

16 Dias de Ativismo: no dia 24 de novembro, o evento “16 Dias de Ativismo”, teve início com
renovação do Conselho da Medalha Ruth Cardoso às mulheres
que se destacaram na luta pelos direitos da mulher em 2009.
Um conjunto de ações e palestras voltadas à discussão dos
direitos da mulher deram continuidade às ações, para a
conscientização da sociedade sobre as injustiças sociais, as
desigualdades sócioeconômicas e étnicas, estabelecendo
parcerias para o enfrentamento
da violência contra a mulher em
municípios do Estado de São Paulo.
Como exemplo, foi relevante o abraço simbólico ao Hospital
Pérola Byngton pelo aniversário do Núcleo de Atenção Integral à
Mulher em Situação de Violência Sexual
Abraço ao Hospital Pérola Byngton
(Núcleo AVS) que se inscreve no cenário
Leandro Nunes/SRI
nacional como importante referência

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

1º Encontro Estadual de Conselhos Municipais e Organismos Institucionais de
Mulheres: Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, foi realizado no Município de Itapecerica da Serra
o 1º Encontro Estadual de Conselhos Municipais e Organismos
Institucionais de Mulheres, com 160 participantes, ocasião
em que as conselheiras, presidentes de conselhos municipais,
coordenadoras municipais, secretárias municipais da mulher e
delegadas debateram o papel que cada um dos órgãos relacionados
a este segmento pode assumir para que possam trabalhar
em rede e trazer maiores resultados positivos em relação
à defesa e efetivação dos
seus direitos. Nesta ocasião
foi discutida e estimulada
a criação de Conselhos nos
Municípios e o levantamento de
questões referentes ao Pacto
Contra a Violência da Mulher.
Foram realizadas reuniões e
seminários para finalização
da implementação do Pacto de Enfrentamento à Violência 1º Encontro Estadual de Conselhos
e Organismos Institucionais da
Doméstica e de palestra para adolescentes que fazem parte do Municipais
Mulher - Itapecirica
“Programa de Aprendizado Profissionalizante sobre Violência Melissa Araújo/SRI
Doméstica”, suas causas e formas de prevenção, além de
discutir a Lei Maria da Penha.
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para o atendimento às mulheres, adolescentes e crianças, pois além de atender o município de
São Paulo, recebe também mulheres vindas de muitos dos municípios do Estado e até mesmo
do país.
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Além destas atividades, o Conselho Estadual da Condição Feminina realizou:
12 reuniões ordinárias, ocasiões em que foram tratados assuntos pertinentes a metas,
propostas, projetos, programação e execução das ações do Conselho, além daquelas reuniões
com secretarias, entidades e/ou empresas, visando o estabelecimento de parcerias e/ou a
dinamização das ações dos Conselhos; ainda, cerca de 40 reuniões com as equipes de
conselheiros, funcionários da Secretaria, organismos estaduais e municipais, bem como, com
membros da sociedade civil, para discussão de projetos e mobilização de assuntos pertinentes
às causas da mulher.
Lei Maria da Penha: comemoração dos 3 Anos da Lei “Maria
da Penha” e Lançamento da Cartilha Violência Contra a Mulher,
evento ocorrido no Salão Nobre da Faculdade de Direito da
USP, no dia 13 de outubro. Este evento contou com a presença
de Maria da Penha, do Presidente da OAB, da representante da
Comissão da Mulher Advogada, da Presidente e Conselheiras
do CECF, dentre outras autoridades.
Convite ITESP, CECF e Comunidade
Negra

O Conselho Estadual do Idoso esteve presente e organizou a participação de 60 delegados,
representes do Estado, na II Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, realizado em Brasília
nos dias 18 a 20 de março. A Delegação de São Paulo, a maior de todo
o pais, teve uma participação significativa na elaboração e aprovação
das deliberações, contribuindo com proposições significativas e de
grande relevância, para discutir e traçar diretrizes para a defesa e
garantia dos direitos da pessoa idosa e analisar os avanços da Rede
Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, incluindo, entre
outras, a recomendação às Nações Unidas para a elaboração de uma
Convenção Mundial sobre Direitos Internacionais das Pessoas Idosas.
Processo Eleitoral - Biênio 2009/ 2011

Com a finalidade de promover a participação e a inclusão do idoso, assim como, de garantir
sua representatividade e protagonismo, o Conselho promoveu 12 Conferências regionais, em
cidades do Estado, de junho a outubro deste ano, nas seguintes cidades: Penápolis (região de
Araçatuba), Olímpia (região de Franca/Barretos); Bauru (Região de Bauru), Araquara (região
Central/Ribeirão Preto), Pirassununga(Região de Campinas), Santa Cruz do Rio Pardo (Região
de Marilia), Pirapozinho (Região de Presidente Prudente), Santo André (Região Metropolitana),
São Vicente (Região da Baixada Santista e Registro), Catanduva (Região de São José do Rio
Preto), Campos do Jordão (Região de São José dos Campos e Itapeva (Região de Sorocaba)
e contou com a participação de 1159 idosos, representantes de entidades e com comprovada
atuação no segmento.
O processo eleitoral que motivou a realização destas Conferências ocorreu de forma democrática,
privilegiando as pessoas com mais de 60 anos, em sua maioria, e com reconhecida atuação no
segmento.
PARCERIAS: Com a Secretaria da Saúde, o Conselho realizou
“Curso Introdutório de Envelhecimento e Saúde da Pessoa
Idosa”, para conselheiros, nesta Secretaria, no mês de setembro.
No dia 5 de dezembro, ocorreu a XII Conferência Estadual do
Idoso, para eleição e composição dos membros do conselho
para o biênio 2010/2011. Estes eventos apontam em que
medida o Estado de São Paulo vem traçando, pioneiramente,

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO-CEI

Conferência Regional realizada em Catanduva
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ações de proteção e promoção
da pessoa idosa. Além das
atividades comemorativas do
dia do idoso, que se centraliza
na conscientização da sociedade
brasileira sobre a violência que
acomete os idosos em seus
Melissa Araújo/SRI
lares, o desrespeito, a discriminação no mercado de
trabalho, a falta de Instituições de
Conferência regional de Itapeva IV
Reunião do Conselho Estadual do Idoso
Longa Permanência e serviços de
acolhida para idosos dependentes,
este Conselho também se integrou às ações propostas pelo Plano FUTURIDADE, coordenado
pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, parceira permanente deste
Conselho.
REUNIÕES E ATIVIDADES INTERNAS: Foram, também, realizadas 10 (dez) reuniões
entre Conselheiros para tratar de metas, propostas e projetos, além de informes e troca de
experiências entre os municípios representados pelos conselheiros, bem como, 3 (três) reuniões
extraordinárias, abordando assuntos sobre a Conferência Nacional
do Idoso e os delegados participantes; 1(uma) para discussão da
revisão do regimento interno; 6 (seis) para formação e elaboração
de trabalhos da comissão eleitoral para as conferências regionais e
estaduais.

Palestra no auditório do conselho
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O Conselho Estadual do Idoso
recebe
diariamente diversas Conselheiros titulares e suplentes eleitos
solicitações de idosos e familiares durante a 12ª conferência Estadual do Idoso
relativas às suas necessidades e,
por meio dos seus conselheiros e
de profissionais da UAAC, oferece orientações sobre serviços,
encaminha a diversos órgãos de atendimento, dá orientações
sobre direitos dos idosos, recebe denúncias de violência e
realiza encaminhamento aos demais órgãos de proteção ao
idoso.

Além dos idosos e cidadãos, o CEI atendeu a diversas entidades, forneceu orientações e
materiais aos Conselhos Municipais e divulgou o Estatuto do Idoso.

O CONDECA estabeleceu como desafio para 2009 o combate às diferentes formas de violência
contra crianças e adolescentes, promovendo conferências regionais e palestras de reflexão e
proposição de diretrizes para a realização de ações efetivas em prol da garantia dos direitos
desse segmento. Para tanto, foi realizado em Araçatuba o
XV Seminário Estadual de Conselheiros e ex-conselheiros
Tutelares do Estado de São Paulo, reunindo diversos agentes
dedicados à promoção desses direitos. Em maio, foi realizada
a eleição dos membros da sociedade civil, compondo a nova
gestão do CONDECA.
Leandro Nunes SRI

CONFERÊNCIAS: No período de agosto a setembro, foram
realizadas 26 (vinte e
seis) Conferências Regionais
Convencionais, com aproximadamente 3 mil pessoas e 22
Conferências Regionais Lúdicas, com aproximadamente 2
mil pessoas, nos seguintes municípios: Araraquara, Mogi
das Cruzes, Sorocaba, Bauru, Campinas, Dracena, Osasco,
Piracicaba, Santo André, São José do Rio Preto, Araçatuba,
Avaré, Barretos, Botucatu, Fernandópolis, Franca, Guarulhos,
Leandro Nunes SRI
Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Primeira reunião do conselho após
Registro, Ribeirão Preto, Santos, São a cerimônia de posse
João da Boa Vista e São José dos
Campos. Nos dias 24 a 26 de outubro,a VIII Conferência Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no município de Araraquara,
com 597 participantes, inclusive com 38 crianças e adolescentes que,
representando os municípios, integraram as atividades, como oficinas,
palestras e formularam propostas e diretrizes para a Política Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que orientaram a construção do Plano Decenal da Política de atendimento
à Criança e ao Adolescente.

Eleição da sociedade civil

Leandro Nunes SRI

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE-CONDECA

Presidente Eleita do CONDECA
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De 17 a 19 de outubro, foi
realizada em Guarulhos a IV
Conferência Lúdica Estadual
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, evento totalmente
voltado para o protagonismo
IV Conferência Lúdica Estadual
juvenil
envolvendo
este
segmento, que vem servindo de
referência nacional, com 400 participantes, sendo 275 crianças e adolescentes.
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Estes eventos contaram com a ampla participação de crianças e adolescentes de todo o Estado,
representando seus municípios e participando de oficinas, palestras, bem como, formulando
propostas e diretrizes para a “Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente”, que orientarão a construção do “Plano Decenal da Política de
Atendimento da Criança e do Adolescente”.
PARCERIAS: Juntamente com a Rede Social São Paulo e a Rede do Saber, o CONDECA
promoveu encontros para mediar e avaliar o Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do
Adolescente por todo o Estado, visando a produção de diagnósticos sobre as condições de vida
deste agrupamento social, para a construção de ações voltadas à garantia de seus direitos.
REUNIÕES: Além disto, o CONDECA realizou 10 (dez)
reuniões ordinárias, abordando temas e questões
referentes a projetos, metas, demandas e propostas; 7
(sete) reuniões extraordinárias para resolução imediata de
questões como:pedofilia em Catanduva, toque de recolher
em Fernandópolis e Ilha Solteira, e regimento interno,
dentre outras; 35 reuniões para
análise de processos eleitorais,
para análise e aprovação de
projetos e convênios; para
deliberar com parceiros os projetos
de capacitação para conselheiros,
as realizações de conferências, os
convênios e assuntos pertinentes
aos conselhos municipais.

VIII Conferência Estadual da
Criança e do Adolescente
Fotos de Leandro Nunes SRI

O COPANE foi criado graças à atenção do Governo de São Paulo aos clamores populares pela
criação de um espaço para reflexão, debate e proposição de políticas públicas voltadas aos
grupos de retirantes da seca, da fome e do desemprego, provindos
do nordeste que se tornam parte integrante e significativa na
construção e desenvolvimento do Estado.
Em 2009 realizou a eleição dos novos membros representante da
sociedade civil, para o biênio 2009/2010. Reuniões ordinárias e
extraordinárias foram realizadas entre conselheiros governamentais
e
sociedade
civil,
visando Frank Aguiar recebendo o certificadoo
de Edificador do Estado de São Paulo
delineamento do papel do conselho,
seu campo de ação e uma agenda
propositiva para a nova gestão, além da reestruturação de seu
regimento interno.
Foram realizadas 3 (três) reuniões para cuidar do processo eleitoral
do COPANE; 8 (oito) reuniões ordinárias, bem como, 10 (dez)
extraordinárias para tratar de reformulação do regimento interno,
metas, parcerias e propostas.
Edificador do Estado de São Paulo

Foram realizadas reuniões com Prefeituras, entidades e órgãos
envolvidos com a garantia e promoção dos direitos sociais voltados
a este segmento.

No mês de agosto foi comemorado do “Dia
do Nordestino”, em São Bernardo do Campo,
em evento que contou com personalidades
representantes do povo nordestino, bem
como autoridades. Nessa ocasião, foi
concedida condecoração a nordestinos que
ajudaram na construção e desenvolvimento
do Estado, por meio da certificação
“Edificador do Estado de São Paulo”.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CONSELHO ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NORDESTINA-COPANE

Dia do Nordestino
Fotos de Melissa Araújo/SRI
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CONSELHO ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA-CPDCN
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No 1º semestre deste ano, o CPDCN focou a sua atuação no lançamento do livro
“Campanha Racismo Se Você Não Fala, Quem Vai Falar?” e na videoconferência
sobre “Racismo Institucional”.
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As realizações e participações do Conselho até junhos são: 23 (vinte e três)
reuniões com parceiros e potenciais parceiros na elaboração de propostas e
projetos que visem o desenvolvimento e a garantia dos direitos da comunidade
negra, dentre eles, Secretarias de Estado e de Municípios, CEABRA - Coletivo
de Empresários e Empreendedores Negros e entidades ligadas aos segmentos.
Foram realizadas no 1º semestre, 02 (duas) reuniões
ordinárias entre conselheiros para tratar da rotina
do conselho, bem como, de projetos e propostas,
incluindo assuntos administrativos pertinentes aos teores dos Decretos
nºs. 54.429 e 54.575, de 09.06.2009 e 21.07.09, respectivamente,
que cuidaram da transferência do Conselho desta Secretaria para a
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania.
Em 2009 o CPDCN completou 25 anos
de existência. Para comemorar o Jubileu
de Prata foi realizado no dia 18 de maio
Ato Solene no Auditório André Franco
Montoro, da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, onde
estiveram reunidos personagens como ex-presidentes, atuais e exconselheiros, autoridades, militantes e personalidades importantes
para os 25 anos do conselho. O Ato Solene foi seguido de uma
palestra do escritor, estudioso da cultura afro-brasileira Nei Lopes.
Show do cantor Nei Lopes em
A parte festiva das comemorações comemoração aos 25 anos do conselho no
Memorial da Amércia Latina
aconteceu no Memorial da America
Fotos de Divulgação do CPDCN
Latina, no Auditório Simon Bolívar, com o
show do próprio Nei Lopes acompanhado
do grupo de samba carioca Partideiros do Cacique onde foi lançado
o Calendário Temático Permanente com
Sessão Solene dos 25 anos do Conselho
as mais importantes personalidades do
movimento negro.
videoconferência sobre
“Racismo Institucional”.

O CEPISP buscou parcerias com prefeituras, organizações não governamentais e acadêmicas com
vistas à afirmação dos interesses dos diversos grupos étnicos que se encontram historicamente
em territórios paulistas.
Em 2009, o CEPISP participou de reuniões com estes organismos, visando a estruturação e
promoção dos direitos dos povos indígenas.
Por força dos Decretos nºs 54.429 e 54.575, anteriormente mencionados, este Conselho ficou sob
a tutela financeira, administrativa e operacional desta Secretaria de Relações Institucionais até
o final deste exercício, mesmo depois de transferido
para da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania.
As principais atividades do Conselho, no semestre,
foram: Reuniões internas entre presidente e
funcionários, visando o estabelecimento de metas
e propostas de ações para 2009; com o Núcleo de
Educação Indígena para formalização de proposta
para curso de formação continuada aos professores
indígenas; com o Ministério da Cultura e Petrobrás
Leandro Nunes/SRI
para renovação do patrocínio ao programa Prêmio
Reunião CEPISP
Culturas Indígenas; com a Coordenadoria do Negro da Prefeitura de São Paulo,
em preparação à 2ª Conferência Municipal da Diversidade Racial; com o
Ministério do Meio Ambiente, para monitoramento do projeto Carteira Indígena e elaboração da
correspondente prestação de contas; com Brasília para discussão do andamento da Conferência
Nacional de Política Indígena; com a Secretaria da Agricultura para discussão sobre o projeto de
microbacias 2; com o Presidente da FUNASA, em Brasília, visando a melhoria do atendimento
médico em cada aldeia de São Paulo.Encontro e reunião em Brasília para discutir diretrizes para
projetos e a renovação de crédito do MDS, referente ao projeto Carteira Indígena. Participação
em Grupos de Trabalho para discussão de temas de saúde, educação, cultura e meio ambiente,
de interesse dos povos indígenas.
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FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (FMAL)
Em 2009, a Fundação Memorial da América Latina, vinculada à
Secretaria de Relações Institucionais, completou 20 anos. Essa data
foi muito bem marcada pelo “folha de selos” lançada pelos Correios
. Foi um ano no qual o Memorial se voltou ao resgate de sua própria
história. Para isso, contratou o historiador Shozo Motoyama, renomado
intelectual, criador do Centro Interunidade de História da Ciência da
USP. O resultado de sua pesquisa ocorrerá no começo de 2010, em livro
a ser publicado pelo Memorial em parceria com a Imprensa Oficial.
O aniversário foi celebrado no dia 19 de março, com show de Elba
Ramalho para 1.600 convidados. Na ocasião, também foi inaugurada
oficialmente a BV@L, Biblioteca Virtual da América Latina, resultado
de um convênio com a Fapesp. Outras atividades ao longo do ano
recordaram e festejaram os 20 anos do Memorial.
A missão de fomentar e divulgar a cultura latino-americana foi
alcançada, apesar das dificuldades inerentes a um ano de crise. Foi
no Memorial que as comunidades latino-americanas em São Paulo
comemoraram seu dia nacional ou promoveram atividades cívicoartísticas. Como os membros do Clube Argentino, residentes em São
Paulo, que montaram a exposição “O outro que habita em mim”
(com as dores do exílio voluntário), bem como os bolivianos, que
trouxeram para o Memorial o que ficou conhecido por “poupatempo boliviano”. Esse Centro de Documentação oficial da Bolívia,
instalado no Memorial, tirou da clandestinidade muitos imigrantes e
cima para baixo:
regularizou inclusive a situação política de trabalhadores bolivianos De
-Encontro de Poesias;
no Brasil. Como resultado, milhares deles puderam votar aqui no -Ato pela Paz em Gaza;
dos Valores ColomBrasil – mais precisamente, no Memorial - nas eleições nacionais de -Festival
bianos;
seu país, que se realizaram no dia 6 de dezembro.
-Show Dona Inah e Quinteto;
- Circo Francês - CNAC 6

O Memorial também participou ativamente do Ano da França no
Brasil, aqui recebendo palestras, exposições e até um circo francês,
que apresentou o espetáculo de formação dos alunos da Escola Nacional de Circo daquele país.

40

Além das ações extraordinárias, manteve seus
programas culturais contínuos, bem como os
projetos que vêm dando certo. Entre eles, podemos
citar o Festival de Cinema Latinoamericano de São
Paulo, o Festival Iberoamericano de Teatro, as
séries musicais Conexão Latina, Projeto Adoniran
e Série Villa Lobos.
O Memorial também expandiu suas atividades
para fora de seu conjunto arquitetônico. Assim é
que a exposição “Uma Pequena Estória da História
da América Latina”, depois de ser exibida no Pavilhão da Criatividade,
“viajou” a Brasília, onde foi montada no Senado Federal.
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O Memorial ainda realizou uma importante exposição coletiva com
obras de vários dos principais artistas brasileiros. Todos eles tinham
em comum – além de serem brasileiros – o fato de terem passado
algum tempo de sua vida na França. A idéia era verificar como a
influência francesa rebateu na arte brasileira. Outra atividade que
merece destaque é a primeira turma de alunos do ensino à distância
da língua espanhola. Trata-se do fruto de uma parceria entre o
Memorial e o Instituto Cervantes, que ajudará muitos a aprenderem
a língua irmã, por um preço simbólico.
A publicação de livros foi um dos pontos fortes neste ano. Foram
muitos os lançamentos, com destaque na imprensa, como o recente
“Entre Perón & Vargas”, que foi recomendado pelo caderno da Folha
”Mais”, suplemento de cultura da Folha de S. Paulo. Além da pesquisa
sobre os 20 anos do Memorial, outras obras estão no prelo, como o último
romance do célebre escritor cubano Edmondo Desnois, “Memória do
Desenvolvimento”, e um livro de vários autores sobre o legado do padre
Antonio Vieira.

De cima para baixo:
-Exposição DER;
-Conexão Latina-Tereza Morales e Margareth Menezes;
-Conexão Latina - Pena Branca;
-Exposição - Um caminho Seis Olhares (Santiago do
Chile);
Fotos Fábio Pavan
- Exposição CORPOS ESTRANHOS

Outra exposição organizada que está circulando
por cidades do interior de São Paulo é a que aborda
a trajetória de Oscar Niemeyer e a construção do
conjunto arquitetônico do Memorial. Ainda, o Memorial
apoiou e foi curador de um festival de cultura latinoamericana que se realiza no estado de Mato Grosso do Sul.
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Outra participação que merece nota é a feira de livros da USP, oferecendo
70 títulos. Cite-se a presença na Biblioteca do Prêmio Nobel argentino Adolfo
Perez Esquivel para lançar campanha internacional
Comemoração
visando à criação de uma corte para julgar crimes
DIA DA CULTURA CUBANA
ambientais, atrelada ao Tribunal de Haia.
com Marina De La Riva
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A grande conquista do Memorial foi ver a Cátedra
Memorial da América Latina transformada em Cátedra
UNESCO Memorial da América Latina, integrando seleto
grupo mundial de 646 “UNESCO CHAIRS”, ou seja, esta ação
com apenas três anos se globalizou, fato que facilita a sua
participação em projetos internacionais de pesquisa e em
fundos de fomento. Esta ação é resultado da união da FMAL
com três universidades públicas (USP, UNICAMP, UNESP)
voltadas à pesquisa e ao estudo de questões concretas da
América Latina.

De cima para baixo:
- Exposição França-Brasil;
- Exposição Entre Oceanos
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Fotos Fábio Pavan

Exposição Ayrton Senna
imagens de um mito

A. Cátedra UNESCO Memorial da América Latina: Durante
os meses de agosto a novembro, o Professor Dr. Hernan
Chaimovich desenvolveu o IV módulo da Cátedra UNESCO
Memorial da América Latina, com o tema geral “Ciência,
Tecnologia e Atividade Econômica na América Latina”. A Cátedra,
que teve como objetivo mostrar, na prática, a importância
da ciência e da tecnologia para as atividades econômicas na
América Latina e sua relação com o Brasil, foi conduzida por
meio de 15 conferências, cujos palestrantes, oriundos do meio
acadêmico, empresarial e governamental, proporcionaram aos
estudantes visões diversificadas sobre os temas desenvolvidos.
Este módulo teve uma procura muito grande por parte da
comunidade acadêmica, tendo sido efetivadas 98 inscrições.
Uma seleção, com base na análise de currículo, permitiu a
matrícula de 52 alunos. Destes, 20 deverão apresentar um
trabalho de final de curso, que juntamente com as 15 palestras
proferidas deverão fazer parte de um livro sobre “Ciência,
Tecnologia e Atividade Econômica na América Latina”.
B. Cursos de extensão e de curta duração: Em 2009, dois
cursos de extensão, três cursos de curta duração e um curso
instrumental foram realizados: Música, Juventude e Política
na América Latina – Waldenyr Caldas: 63 inscritos; Cinema e
Identidade na América Latina – Daniela Gilone: 67 inscritos;
Entre a Diversidade e a Identidade: Segundo Encontro com
a Literatura Brasileira Contemporânea – Maurício Silva, Murilo
Jardelino e Rita Couto: 29 inscritos; O Espaço Local como Cenário
Global: a Trilogia Fílmica de Lucrecia Martel – Susana Rodriguez
(Argentina): 15 inscritos; Angel Rama, um Transculturador do
Futuro – Flávio Aguiar: 177 inscritos; Espanhol Básico – Curso à Distância,
realizado em parceria com o Instituto Cervantes: 46 inscritos.
De cima para baixo:
-Exposição Galeria - Linha Liquida;
-Exposição Marcos da TV BRasileira;
-feira de livros da USP;
Fotos Fábio Pavan
-Festival de Cinema Latino

C. Seminários, Simpósios e
Congressos: Um grande número
de
eventos
acadêmico-culturais
(seminários, congressos, colóquios e
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simpósios) fez parte da programação de 2009 do Memorial. Esses
eventos, pela sua qualidade e pertinência, atraíram um público
bastante numeroso e diferenciado: Seminário Crise Econômica
Mundial: Impactos na América Latina – Shozo Motoyama; II
Colóquio Binacional Brasil-México de Ciências da Comunicação:
Comunicação nas Culturas Locais e Globais – Realizado em parceria
com a Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM;
Simpósio Identidade e Literatura na América Latina: A Produção
Literária Latino-Americana Contemporânea – Maurício Silva,
Murilo Jardelino e Rita Couto; Colóquio “Dinâmicas do Território:
Do Global ao Local” – Hervé Théry; Seminário Internacional “A
experiência da redemocratização: um balanço das trajetórias de
Argentina e Brasil após o ciclo autoritário” – Realizado em parceria
com a Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e IEEI / UNESP;
Seminário Internacional Amazônia: Desafios e Perspectivas da
Integração Regional – Realizado em parceria com a Academia
Brasileira de Ciências; II Simpósio dos Cursos de Pós-graduação
em Relações Internacionais – Realizado em parceria com o
Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San
Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUCSP); I Encontro Imagens
em Trânsito: Conexões Iberoamericanas – Realizado em parceria
com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC / SP;
Seminário Utopia e Identidade Cultural: A América Latina na
Obra de Darcy Ribeiro – Realizado em parceria com o Centro de Estudos
Latinoamericanos sobre Cultura e Comunicação – CELACC (ECA / USP).
D. Palestras e Mesas Redondas: Dentro da programação anual,
pesquisadores de vários países da América Latina estiveram no
Memorial, participando de mesas redondas, palestras e proferindo
conferências sobre temas dentro da temática América Latina:
Reunião “Pela Paz e o Diálogo na Faixa de Gaza” – Parceria com a
Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos – CTV (USP);
Debate Identidade e Cinema Latinoamericano: Um Panorama
Sobre a Produção Cinematográfica Contemporânea
Fotos Fábio Pavan
cima para baixo:
d a De
América Latina – Debatedores: Daniela Gillone,
-Exposição USP 75 anos em obras por
Philippe Barcinski, Cacá Diegues, Thomas Farkas,
Fabio Pagan;
-Festa de Independencia Bolívia;
Waldenyr Caldas e Rubens Machado; I Encontro
com a Poesia Urbana – Saraus Literários: Da Periferia
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para o Centro – Palestrantes: Rui Mascarenhas, Frederico Barbosa, Antonio
Vicente, Seraphim Pietroforte, Sergio Vaz; Conferência “La identidad
lingüística de la Argentina: Logros y Deudas” – Palestrante: José Luis
Moure (Argentina); Mediação: Maite Celada; Palestra “Mar de Água Doce:
Riqueza Compartilhada” – Palestrante: João Gilberto Lotufo Conejo; Palestra
“Monteiro Lobato: Duas Perspectivas” – Palestrantes: Marisa Lajolo e Márcia
Carmargo; Mesa Redonda “Perfis Intelectuais
de Antonio Candido e Angel Rama” – Em
parceria com a FFLCH / USP; Mesa Redonda
“Antonio Candido e Angel Rama: Intelectuais
do Espaço Público” – Em parceria com a
FFLCH / USP; Mesa Redonda “De Clinton a
Obama: Políticas dos Estados Unidos para
a América Latina” – Realizada em parceria
com o Instituto de Estudos sobre os Estados
Unidos – INEU; II Encontro com a Poesia
Urbana – Saraus Literários: Da Periferia
para o Centro – Palestrantes: Marcelo
Fórum com Nobel - Esquivel
Fotos de Fábio Pagan
Tápia, Marcelino Freire, Rui Mascarenhas,
Binho e Allan da Rosa; Aula Magna “A
Pesquisa de Comunicação em Tempos de
Globalização” – Palestrante Jesús Martin-Barbero; parceria com o
ForComSP – Fórum Permanente dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação do Estado de São Paulo; Palestra “Tratado do
Mercosul-Israel” – Palestrante: Embaixador Evandro de Sampaio
Didonet; Em parceria com a Câmara de Comércio Argentino Brasileira
de São Paulo e Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria; Palestra
Ibero de Teatro“Variedades y Variaciones en ELSE” – Palestrante: Leonor Acuña, Festival
Americano de Teatro de
Argentina; Em parceria com a área de Espanhol do Centro de Línguas São Paulo Fotos Fábio Pavan
da FFLCH / USP; Palestra “Conhecimento e Vida” – Palestrante: Mário
Sérgio Cotella; Palestra “Cooperação Internacional: Parceria e Solidariedade” – Palestrante:
Jacob Palis Junior; realizada no âmbito da Cátedra Memorial da América Latina; Mesa Redonda
“Internacionalização e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia: A Visão das Universidades
Públicas Paulistas” – Palestrantes: Armando Corbani Ferraz, Herman Woorwald, Fernando
Costa e Hernan Chaimovich; realizada no âmbito da Cátedra Memorial da América Latina;
Palestra “Simón Bolívar” – Palestrante: Diego Silva Silva, em parceria com o Consulado Geral
da República Bolivariana da Venezuela em São Paulo; Jornada Temática “A Crise Financeira
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Internacional, a Contestação do Dólar e o Surgimento de Moedas Regionais – Perspectivas desde
o Brasil” – Palestrante: Luiz Afonso Simoens da Silva, realizada em parceria com o Instituto de
Estudos Econômicos e Internacionais – IEEI (UNESP).
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E. Lançamentos e aberturas de exposições: Vários eventos de
lançamento de livros e revistas, bem como de abertura de exposições,
foram promovidos neste período, tanto nas dependências do próprio
Memorial, quanto em outros locais, como nas Livrarias Cultura e da
Vila: Lançamento da BV@L – Biblioteca Virtual da América Latina
– Projeto do Memorial em parceria com a Bireme e a FAPESP;
Lançamento da Revista Nossa América Nº 32 – Parceria com a
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Abertura da Exposição
“Ayrton Senna: Imagens de um Mito” – Parceria com o Instituto
Ayrton Senna; Abertura da Exposição “Os Espaços-Tempos do
Brasil” – parceria com a Fundação Vanzolini; Revista Nossa
América Nº 35 – Lançamento na Livraria da Vila; Lançamento
do livro “El Síndrome del Capitalismo: Pronóstico Reservado” –
Autor: Julio C. Acosta Navarro; Abertura da Exposição Literatura
Colombiana Contemporânea – parceria com o Consulado Geral
da Colômbia em São Paulo; Lançamento da Campanha pela
Criação da Corte Penal Internacional do Meio Ambiente –
Palestrante: Adolfo Pérez Esquivel; realizado em parceria com o
Serviço de Paz e Justiça – SERPAJ/Brasil e Instituto de Cultura
Democrática – ICD; Abertura da Exposição “Poéticas Visuais” –
Parceria com o Colégio Bandeirantes.

De cima para baixo:
-Fòrum Comunicação da USP 17.08 (1 e 2);
-I Encontro Imagens em Trânsito;
-II Colóquio Binacional Brasil-México de Ciências da
Comunicação - MESA DE ABERTURA;

F. Resumo dos Resultados Alcançados: 1. Dados
sobre os eventos: Número de seminários: 09; número
Fotos Fábio Pavan
de cursos: 06; número de inscritos nos cursos: 397;
número de palestras: 18; outros eventos: 09; total de
					
público dos eventos: 8.413.
2. Publicações: Durante o ano de 2009 o setor de publicações do CBEAL produziu os seguintes
livros e revistas encontrando-se assinalados os publicados e os entregues para publicação (no
prelo): Revista Nossa América: Revista Nossa América Português/Espanhol Nº. 32; Revista Nossa
América Português/Espanhol Nº. 33; Revista Nossa América Português/Espanhol Nº. 34; Revista
Nossa América Português/Espanhol Nº. 35 (no prelo). Livros: Memórias do Desenvolvimento
- Edmundo Desnoes. (no prelo); Vargas & Perón: Aproximações e Perspectivas - Coordenação
Maria Lígia Prado, Impressa Oficial 2009; 400 Anos Padre Vieira “Imperador da Língua

Programação:
JANEIRO - Mostra de filmes: São Paulo; Oficina “O que é um blog?
Saiba como criar – 2ª parte”; realizada no Posto Acessa São Paulo.
FEVEREIRO - Mostra de filmes: “Chanchadas... e o Brasil se Diverte”;
Oficina “Como usar o serviço público na Internet”,
Fotos Fábio Pavan
De cima para baixo:
realizada no Posto Acessa São Paulo; Lançamento da
-Lançamento BV@L (1 e 2);
Biblioteca
Virtual da América Latina - BV@L
-Lançamento do livro El Síndrome
del Capitalismo;
MARÇO - Mostra de filmes: “Luzes, câmera, ação!
Mulheres na Direção”; Oficina “Bibliotecas Virtuais Conheça a Biblioteca Virtual da América Latina, BV@L,
e as principais bibliotecas virtuais do Brasil”, realizada no Posto Acessa São Paulo.
ABRIL - Mostra de filmes: “Filho de peixe, peixinho é: as famílias no cinema”.
MAIO - Mostra de filmes: “Metrópoles em 24 quadros”; Exposição de livros “Mario Benedetti no
acervo da Biblioteca do Memorial”.
JUNHO - Mostra de filmes: “Uruguai”, na Videoteca do Memorial; Exposição de livros “Mario
Benedetti”, no acervo da Biblioteca do Memorial. Oficina “Descubra os Melhores Mecanismos
de Busca de Imagens e como Capturar, Organizar e Editar suas Imagens on Line”, realizada no
Posto Acessa São Paulo; Exposição de livros e artesanato da Colômbia.
JULHO - Exposição de livros “O Cinema na América Latina”; Palestra “Conhecimento e Vida”,
ministrada pelo Prof. Dr. Mário Sergio Cortella, realizada em parceria com a Rede CIAPP (Centro
de Informação da Administração Pública Paulista).
AGOSTO - Mostra de filmes: Audrey Hepburn: “A Eterna Bonequinha de Luxo”.
SETEMBRO - Mostra de filmes: A Comédia Popular: “Cantinflas e Mazzaropi”.
OUTUBRO - Mostra de filmes: “Leia o Livro e Veja o Filme: A Literatura que Virou Cinema”.
NOVEMBRO - Mostra de filmes: “Retrato em Branco e Negro”.
DEZEMBRO - Abertura da “IV Exposição Latino Americana”.
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Portuguesa” – Coordenação João Alves das Neves, Impressa Oficial
(no prelo); Mercosul e a Integração Regional -Rubens A. Barbosa,
Impressa Oficial (no prelo). Livros de bolso da “Coleção Memo”: Arte
Fora de Si (Tício Escobar); Mudanças na América Latina e a Inserção
Brasileira (Tullo Vigevani / Haroldo Ramanzini Júnior); Traduzir
é Poetar às Avessas (Sylvio Back), 2ª Edição; Miscelânea
Cortazariana (Adolfo Montejo Navas); O Brasil do Estado Novo
(1937-1945): Matrizes Político-Ideológicas (Carlos Guilherme
Mota); O Império da Obscenidade Estética (Fernando Castro
Flórez); Estado Laico (Rosely Fischmann), 2ª Edição.
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Janeiro de 2009: Auditório Simón Bolívar: Solenidade e posse
do reitor e vice-reitor da UNESP – participantes: 800; Aula inaugural
UNINOVE – participantes - 1200; Quinteto em Branco
e Preto-Dona Inah & Thobias da Vai-Vai - participantes
- 450; Comemoração dos 75 Anos da USP-participantes –
400; Galeria Marta Traba: “Entre Oceanos – 100 anos
de aproximação entre Japão e Brasil” – participantes 3.989; Pavilhão da Criatividade: Visitação ao Acervo
Permanente do Pavilhão da Criatividade – “Exposição Cenas
Sacras - O Povo faz seu Santo”, participantes - 7.143; Sala
dos Espelhos: Corporação Operária da Lapa & Yara Marques,
participantes – 130.
Fevereiro de 2009: Auditório Simón Bolívar:
Comemoração do Ano Novo Chinês - participantes - 1.500;
Abertura do 13° Ciclo de Capacitação do Pessoal da
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
- participantes – 1500; Convenção Telefônica Call Center
- participantes – 450; Galeria Marta Traba: - Memorial
Revisitado, 20 anos - participantes - 1.342; Pavilhão da
Criatividade: visitação ao Acervo Permanente do Pavilhão
da Criatividade - participantes - 6.121; Praça Cívica: Pholia
no Memorial - participantes - 15.000.
Março de 2009: Auditório Simón Bolívar: Abertura do
II Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo - De cima para baixo:
participantes – 543; II Festival Ibero Americano de Teatro -Palestra Conhecimento e vida, ministrada pelo
Dr. Mário Sergio Cortella (1 e 2);
de São Paulo - participantes - 5.324; Orquestra Jazz dos Prof.
-Projeto Adoniran - Tete e Alzira Espindola;
Artistas do Litoral Paulista - participantes – 300; 34° Vip -Projeto Adoniran - Show com Passoca;
-Selos do correio
de Moda - participantes – 950; Projeto Adoniran – Ed
Motta - participantes – 900; Show Elba Ramalho – 20
Anos Memorial - participantes - 1.450; Tangos e Boleros – Viagem Al Sentimiento - participantes
- 1.103; Senac Moda Informação - participantes - 1.850; Conexão Latina – Margareth
Menezes e Tereza Morales - participantes – 850; II Congresso Brasileiro de Fundações em

Abril de 2009: Auditório Simón Bolívar: Formatura
de Direito da FMU - participantes - 1.500; Auto da Paixão participantes – 120; Lançamento do Festival América do Sul
de Corumbá - participantes – 550; Miss São Paulo 2009 participantes – 870; Formatura da Policia
Militar - participantes – 700; Projeto Adoniran
– Fabiana Cozza e Banda - participantes
– 120; Conexão Latina – Pepe Cisneros e
Bocato participantes – 110; Orquestra Jovem
Tom Jobim – Mestre do Instrumental com
Raul de Souza, Pedro Paulo e Hector Costia
participantes – 780; Banda Sinfônica Jovem
– “Ecologia Sonora” - participantes – 450;
Palestra: Trigueirinho - participantes - 2.100.
Galeria Marta Traba: Memorial Revisitado,
2
0
Anos - participantes - 8.571. Pavilhão da
Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente
De cima para baixo:
-Seminário Crise Econômica Mundial;
do Pavilhão da Criatividade - participantes - 7.269.
-Show Almir Sater;
Sala dos Espelhos: Música do Meio Dia – Onze
-Série música do meio dia;
-Show - Conexão LAtina - com André Abujamra;
Canções. Sobre Poemas Judaicos de Dmitri
-Série Villa Lobos
Shostakovick - participantes – 18; Música do Meio
Fotos Fábio Pavan
Dia – Música de Câmara – ECA USP - partic. – 10.
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São Paulo - participantes – 900; Orquestra Jovem Tom
Jobim – Concerto de Abertura - participantes – 580;
Banda Sinfônica Jovem - participantes – 680; Pavilhão
da Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do
Pavilhão da Criatividade - participantes - 8.417; Mostra de
Video: Orixás A Tun Padê - participantes – 105; Atlântico
Negro – Na Rota do Orixás - participantes – 90; Yao –
Iniciação de Filho Santo -participantes – 125; Danças
Brasileiras – Candoblés - participantes – 102; Galeria
Marta Traba: Memorial Revisitado, 20 anos - participantes - 6.722. Sala
dos Espelhos: Música do Meio Dia – Árias de Óperas - participantes –
65; Música do Meio Dia – Grupo de Choro – ECA USP - participantes – 25;
Projeto Adoniran – Tetê Espínola & Alzira Espíndola -participantes – 150.
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De cima para baixo:
-SHow Ana Bernardo e Paulo Vanzolini;
-Show Angela Ro Ro;
-Show Banda Lapa com Yara Marques;
-Show Beto Guedes;
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Maio de 2009: Auditório Simón Bolívar: I Campeonato
de Top Leaders - participantes – 800; Miss Brasil 2009
- participantes – 870; XVIII Reflexão sobre Libertação da
Escravatura no Brasil - participantes – 200; Projeto Adoniran
– Ângela Rô Rô & Ricardo Maccord - participantes – 310; 5°
Congresso de Auto Escolas e Centro de Formação de Condutores
- participantes - 1.000; Comemoração 25 anos do Conselho
da Comunidade Negra - participantes – 420; Apresentação
Grupo Prodígio de Kung Fu - participantes – 1130; Banda
Sinfônica Jovem – O Fino da nossa Música (participantes – 500);
Senac Moda Informação - participantes - 1.850; 8ª Conferencia
Municipal Produção Mais Limpa - participantes - 1.650; Final do
Programa Aprendiz – TV Record - participantes - 1.650; Conexão
Latina – Jorge Martines & Guinga - participantes – 290; Orquestra
Jovem Tom Jobim – Os Três do Contra - participantes –
950; Formatura UNESP - participantes – 420; Galeria
Marta Traba: Um Caminho seis Olhares – Caminho de
Santiago na Galicia - participantes - 6.251; Oficina de
Animação - participantes – 63; Oficina de Xilogravura
e Literatura de Cordel - participantes – 22; Oficina de
Fotografia - participantes – 42; Oficina de Artesanato
em Cabaças - participantes – 21; Pavilhão da
Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente
do Pavilhão da Criatividade - participantes - 7.557;
Homenagens às Heroinas da Coronilla - participantes
– 70; Praça do Sol: Oficina de Grafite - participantes –
19; Circo Roda Brasil - participantes - 1.885; Sala
dos Espelhos: Música do Meio Dia – Quarteto de
Clarinetes - participantes – 17; Música do Meio Dia
– Música de Câmara – ECA USP - participantes – 15;
Música do Meio Dia – A2, Duo de Clarinete e Piano participantes – 13; Projeto Adoniran – Ataupho Alves
Fotos Fábio Pavan
Jr. E Odair Menezes & Cia - participantes – 160.

Junho de 2009: Auditório Simón Bolívar: Convenção da Chilli Beans - participantes – 720;
Cerimônia de Premiação Olimpíada de Matemática - participantes - 1.800; Campeonato LG B.boys
Dança de Rua - participantes - 1.500; II Casa Happy Fashion – Fundação Casa - participantes
– 350; Projeto Adoniran – Vânia Abreu & Banda - participantes – 318; Ensaio Orquestra

Julho de 2009: Auditório Simón Bolívar: II Dance e Aqueça
– Mostra de Dança e Solidariedade - participantes – 700; 4º
Festival de Cinema Latino Americano - participantes 6.693; 17° Festival Internacional de Animação do Brasil
- participantes - 32.372; Encontro Nacional de Dança –
XXVIII ENDA - participantes – 500. Galeria Marta Traba:
Corpos Estranhos - participantes - 5.128. Pavilhão
da Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do
Pavilhão da Criatividade - participantes - 8.233. Sala dos
Espelhos: Ivete Souza IN DUETS - participantes – 120.
Praça do Sol: Circo Roda Brasil - participantes - 2.074;
Com Maria em Marcha na Opção pela Vida - participantes
Fotos Fábio Pavan
- 3.000; Circo Roda Brasil - participantes - 2.827.
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Sinfônica Usp; Oferenda Barra Funda Musical - participantes – 80;
Palestra de Lançamento do Livro Acordando para a Paz - participantes
– 600; Banda Sinfônica Jovem – A França no Brasil - participantes –
340; Festival Colômbia em São Paulo - participantes – 150; Projeto
Conexão Latina – Walter Morato e Pena Branca - participantes – 186;
Orquestra Jovem Tom Jobim – Lupicínio Rodrigues em três gerações participantes – 530; Formatura IOS - participantes - 1.000; Pavilhão
da Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do Pavilhão da
Criatividade - participantes - 7.685; Filme – Um dia más - participantes
– 54. Galeria Marta Traba: Um Caminho seis Olhares – caminho
de Santiago na Galicia - participantes - 1.499;
Corpos Estranhos - participantes - 1.820. Sala
dos Espelhos: Música do Meio Dia – Banda
Sinfônica Jovem Estado SP - participantes –
17; Música do Meio Dia – Quinteto de Flautas
– Banda Sinfônica Jovem - participantes
– 25; “Praça do Sol: Circo Roda Brasil” participantes - 7.332.

De cima para baixo:
-Show de Tango (1 e 2);
-Show da Elba Ramalho (3 e 4);

Agosto de 2009: Auditório Simón Bolívar: Encontro
Nacional de Dança – XXVIII ENDA - participantes 1.350; Evento da Virgem de Copacabana e Urkupiña da Bolivia - participantes – 500; Palestra
UNINOVE - participantes - 2.450; Gli Otto Violoncelli di Torino - participantes – 490; Banda
Sinfônica Jovem - participantes – 550; Aula Magna – A Pesquisa de Comunicação em Tempo
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de Globalização - participantes – 800; 4º Fórum Paulista
de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra
Crianças e Adolescentes - participantes – 500; Oficina de
Maquiagem da Natura - participantes - 1.800; V Festival
Folclórico Chileno - participantes – 530; Show Jorge
Vercilo - participantes – 639; Conexão Latina – América
Contemporânea - participantes – 270; Orquestra
Jovem Tom Jobim & Hermeto Pascoal - participantes 1.050; 2º Momento Cultural pela Valorização da Vida participantes - 1.000. Galeria Marta Traba: Exposição
Linha Liquida - participantes - 3.405. Pavilhão da
Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do
Pavilhão da Criatividade - participantes - 8.565;
Pulsiones Ecuatorianas - participantes – 16. Praça
Cívica: II Festa Cultural da Comunidade Boliviana participantes - 45.000. Sala dos Espelhos:
De cima para baixo:
Música do Meio Dia – Canções e Solos de Piano -Show JAZZ BIG BAND E JORGE VERCILLO;
-Show Octeto Italiano - Gli Otto
participantes – 10; Projeto Adoniran – Passoca Violoncelli di Torino;
Fotos Fábio Pavan
participantes – 70.
Setembro de 2009: Auditório Simón Bolívar: Festival Trio Jazz - participantes – 95; Projeto
Adoniran – Duboc - participantes – 214; VIII Prêmio Jovem Brasileiro - participantes – 700;
Marcos da Televisão Brasileira - participantes – 380; Banda Sinfônica Jovem - participantes –
480; VII Conferencia Estadual de Assistência Social - participantes – 700; Show Beto Guedes
- participantes – 362; Conexão Latina Oficina Latina e Toninho Ferragutti - participantes – 227;
Orquestra Jovem Tom Jobim & Zé Luis Mazziotti e Bruna Moraes - participantes – 680; I Encontro
dos Jornalistas de São Paulo - participantes – 650; Prêmio ABT – Excelência no Relacionamento
com o Cliente - participantes – 900. Praça Cívica: Revelando São Paulo - participantes - 4.000;
Revelando São Paulo – XVII festival de rua e celebrações - participantes - 1.000; Revelando
São Paulo XII Congado Paulista – Encontro de Congos e Moçambiques - participantes - 5.000.
Pavilhão da Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do Pavilhão da Criatividade participantes - 5.949. Galeria Marta Traba: Exposição Linha Liquida participantes - 3.960;
Exposição Expressões Gráficas – México Contemporâneo participantes - 1.397. Sala dos
Espelhos: Música do Meio Dia – Recital de Canto e Piano - participantes – 13; Música do Meio
Dia – Quarteto de Contrabaixo - participantes – 6; Música do Meio Dia – Recital Gershwin participantes – 8; Música do Meio Dia – Recital de Flauta e Piano - participantes – 18.
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Outubro de 2009: Auditório Simón Bolívar:
Marcos da Televisão Brasileira - participantes 10.297; Senac Moda Informação Inverno 2010 participantes - 1.400; Grande Gala Enda – Encontro
Nacional de Dança - participantes – 11500; Mercado
Mundo Mix - participantes - 6.500; Palestra de
Trigueirinho - participantes - 1.500; I Concurso de
Dança - participantes – 600; 35° VIP – Encontro
de Profissionais de Moda - participantes –
900; Jazz Big Band com participação de Jorge
Vercillo - participantes – 548; Concerto Sideral participantes – 800; Dia da Cultura Cubana com a
participação de Marina de La Riva - participantes
– 500; Banda Sinfônica Jovem – Circo Místico
- participantes - 2.030; Encontro Nacional de
Exportação – ENCOMEX - participantes
- 1.200; Tito Martino - A Grande Noite
do jazz 2009 – Concertos Internacionais
- participantes – 430; O Teatro Mágico
- participantes - 4.600; Premio Abril –
Melhores Universidades - participantes
– 750; Miss e Mister Melhor Idade De cima para baixo:
- Teatro Auto da Paixão pelo Grupo Circo Branco (01 e 02);
participantes - 1.500; VII Exposição de Artistas
- Turma de alunos de 2009 da Cátedra
Argentinos residentes no Brasil -participantes –
Unesco do Memorial
Fotos Fábio Pavan
84; Conexão Latina – Trio Boa Vista Abujamra
- participantes – 244; Orquestra Jovem Tom
Jobim - participantes – 500. Galeria Marta
Traba: Exposição Expressões Gráficas – México Contemporâneo - participantes - 5.117.
Pavilhão da Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do Pavilhão da Criatividade participantes - 6.638; Exposição Espaços Tempos do Brasil. Sala dos Espelhos: Projeto Série
Villa – Princess Ida - participantes – 15; Projeto Série Villa – Camerata Allegro - participantes
– 47; Projeto Série Villa – Recital de Canto & Cravo - participantes – 29; Projeto Adoniran
– Ana Bernardes e Grupo de Choro - participantes – 125. Praça da Sombra: Circo Zanni participantes - 1.830.
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Novembro de 2009: Auditório Simón Bolívar: Colação de grau
Formatura ABC - participantes – 1580; Posse dos Procuradores
de Justiça do Ministério Público do Estado - participantes 800;
Projeto Adoniran – Raízes de América - participantes – 364;
Solenidade de Premiação Olímpiada do Conhecimento participantes – 2500; Banda Sinfônica Jovem - participantes
- 220; Show do Gongo - participantes - 800; Simpósio
de Serviço Social - participantes -450; Tributo a Michael
Jackson - participantes - 180; Orquestra de Viola Caipira participantes – 552; Orquestra Jovem Tom Jobim & Ademilde
Fonseca - participantes - 400; Aula Inaugural TecSaúde
- participantes - 320; Prêmio Saúde - participantes - 420;
Conferencia Estadual de Arte e Cultura 2009 e Conferencia
Estadual de Cultura 2009 - participantes -1.500; Projeto Conexão
Latina – Los Morales e Mirian Mirah e As Galvão - participantes
- 300; III Encontro Paulista de Hip Hop - participantes - 5.000;
Seminário sobre drogas - participantes -700. Pavilhão da
Criatividade: Visitação ao Acervo Permanente do Pavilhão da
De cima para
Criatividade e “Os Espaços-tempos do Brasil” - participantes baixo:
-2.715. Galeria Marta Traba: França/Brasil: Intercâmbio de -Lançamento Revista Nosssa América +
Água;
Ideais - participantes -5.890. Praça da Sombra: Circo Zanni Palestra
-Mesa Redonda De Clinton a Obama;
- participantes -3.553; Viver, Ver e Rever; Exposição de ônibus -Projeto Conexão Antigos - participantes - 2.100. Sala dos Espelhos: Projeto Show de Bocato + Fotos Fábio Pavan
Série Villa – Recital de Flauta e Piano - participantes - 23; Projeto
Série Villa Lobos – Árias de Ópera - participantes -15.
Dezembro de 2009: Auditório Simón Bolívar: O melhor da Arquitetura - participantes
- 550; Abertura IV Exposição Latino Americana - participantes -100; Arte e Movimento
- participantes - 900; Lenine Santos & Achille Picchi - participantes - 15; Colação de Grau
Formatura ABC - participantes - 630; Cena Musical Independente II Mostra Paulista de Bandas
- participantes - 1.400; Festa de Encerramento – Colégio Global - participantes - 850; Abertura
Semana Nacional de Conciliação - participantes - 150; Festa de Confraternização do Hospital
Samaritano - participantes - 1.200; Orquestra Jovem Tom Jobim & Pepe Cisneros e grupo Cuba
07 em Sabor de Havana - participantes - 350; III Café Acadêmico UNINOVE- participantes 80; Banda Sinfônica Jovem – Swiss College Dixie Band - participantes - 420; Prêmio Polícia
Militar da Qualidade Ciclo 2009 - participantes -1.000; Rodada Dupla – Grupo Raízes de Dança
Flamenca e Barbatuques - participantes - 440. Sala dos Espelhos: 24° Recital - participantes
-123. Praça do Sol: Abertura Semana Nacional de Conciliação - participantes -150.
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A Secretaria de Relações Institucionais agradece a todas as pessoas que participaram direta ou
indiretamente no desenvolvimento e realização deste documento.
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Por fim, é dever pontuar no presente documento que a empreitada pelas ações realizadas
conforme o aqui dado a conhecer, não é tarefa de mera execução. Exigiu dos profissionais e
atores envolvidos qualificação, criatividade, atenção às diretrizes técnicas e políticas e constante
reflexão sobre suas práticas.
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