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Por meio do presente relatório, a Secretaria de Relações Institucionais, atendendo aos
princípios da transparência e da publicidade que norteiam a administração pública, oferece ao
conhecimento público o trabalho realizado pela pasta no exercício de 2010.
Consiste o referido trabalho, expresso nas ações e projetos aqui descritos, no apoio
institucional oferecido aos 4(quatro) Conselhos de Direito e Cidadania que integram a estrutura;
na participação do governo no debate sobre a diversidade, adotando medidas concretas de
superação de práticas discriminatórias e não inclusivas; na atenção à juventude paulista e na
contribuição do Estado nas discussões voltadas aos direitos humanos, buscando a construção
de uma sociedade mais justa e fraterna.
A Secretaria a cada ano desta gestão vem avançando no sentido de solidificar ações que se
mostram efetivas frente aos objetivos traçados, ciente de que os impactos sociais deste
trabalho serão mais facilmente palpáveis a médio e longo prazo.
Com a certeza de que trilhamos o caminho certo, desejamos convidar os servidores e agentes
públicos a consolidar no futuro próximo os avanços alcançados, na busca de uma sociedade
mais inclusiva.

Almino Monteiro Álvares Affonso

Consoante as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, de contribuir para o eficaz
relacionamento do Governo do Estado com organizações e setores da sociedade civil, por
meio de sua estrutura composta por 3 (três) Coordenadorias, por 4 (quatro) Conselhos de
Direito e de Cidadania e pela Fundação Memorial da América Latina, a Secretaria de Relações
Institucionais levou a efeito em 2010 ações, programas e projetos voltados à atividade-fim da
Pasta, abaixo sintetizados, alguns dos quais iniciados em anos anteriores e que, neste
exercício, se solidificaram:

I – GABINETE DO SECRETÁRIO
Participação da Secretaria no “SEMINÁRIO INTERNACIONAL 95 ANOS DO GENOCÍDIO
ARMÊNIO – O Protótipo de Genocídio dos Tempos Modernos”, de 22 a 24 de abril de 2010,
em São Paulo.
Realizado na USP em
parceria entre Governo
do Estado, Consulado
Geral da Repúblicada
Armênia em São Paulo
e Universidade de São
Paulo, foram abordados
temas expositivos e
conferências, como “O
Protótipo de Genocídio
dos Tempos Modernos”
e “Genocídio Armênio:
memória histórica e
busca da paz”. Foram
também realizadas 3
(três) sessões:
“Genocídio e Violação
dos Direitos Humanos”,
“Perspectivas sobre o Genocídio Armênio: Histórica, Comparativa e do Direito Internacional” e
“Genocídio: Negação, Política e Prevenção”. A pauta incluiu ainda programa musical ”A
Armênia Vive” e visita ao Monumento dos Mártires Armênios (na Estação Armênia do Metrô). O
evento aconteceu nessa data em rememoração ao genocídio perpretado pela Turquia
Otomana que serviu para a compreensão das causas do genocídio, os seus métodos de
execução e a negação, e entendê-lo como uma agressão direta aos princípios fundamentais
incorporados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Participaram organismos
internacionais e nacionais atuantes ou interessados nos temas dos direitos humanos e do
combate ao genocídio, além de professores, alunos e servidores/agentes públicos, ao todo 192
pessoas.

II - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Dando continuidade ao programa SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE, foram finalizadas, em
parceria com os consultores da FUNDAP, a construção e a atualização de documentos
regulamentadores como: Regimento Interno do Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade;
Regulamento do Selo Paulista da Diversidade, que estabelece as normas e condições para a
obtenção e a utilização do Selo pelas empresas.
Além do que, foi também providenciado o credenciamento das certificadoras que atuam junto
às empresas; a reformulação do site; a abertura para novas inscrições online; o
acompanhamento das empresas durante o processo de inscrição e a definição dos indicadores
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voltados à avaliação e ao monitoramento das práticas empresariais, de valorização à
diversidade.
O período de inscrições para a outorga do Selo na categoria Pleno-2010 foi encerrado nos mês
de agosto. A partir daí, todos os processos das empresas inscritas foram analisados pelas
certificadoras credenciadas junto à Secretaria e contratadas pelas empresas pleiteantes. Os
relatórios emitidos pelas certificadoras, de acordo com o regulamento, foram apresentados com
recomendação de aprovação ou reprovação pelos consultores ao Comitê Gestor em reunião
ordinária. Das 24 empresas inscritas, 11 foram contempladas com a outorga do Selo Paulista
da Diversidade - Categoria Pleno.
A cerimônia de outorga ocorreu em
09/09/2010,
no
Palácio
dos
Bandeirantes, com a presença do
Governador do Estado, Sr. Alberto
Goldman, e do Secretário de
Relações Institucionais, Sr. Almino
Affonso,
que
entregaram
os
certificados às seguintes empresas:
Accenture do Brasil Ltda.; Associação
Comercial de São Paulo; Banco
Bradesco
S/A;
Companhia
de
Saneamento Básico do Estado de SP
- Sabesp; Companhia Energética de
São Paulo - CESP; Companhia de
Gás de São Paulo – Comgás; Dow
Química S/A; Veyance Technologies
do Brasil; Kraft Foods Brasil S/A;
Companhia Brasileira de Distribuição Pão de Açúcar; Jarí Celulose, Papel e
Embalagem S/A.

III - UNIDADE DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE

A Unidade de Programas para a Juventude tem como missão articular as políticas públicas
voltadas à população jovem (entre 15 e 29 anos) no território do Estado de São Paulo. Dessa
maneira, os dois principais objetivos desta Unidade são: atuar de forma transversal, dando
visibilidade aos projetos desenvolvidos para a juventude paulista pelas diversas Secretarias
como Educação, Saúde, Trabalho, Cultura, Esporte, dentre outras, e apoiar os municípios no
desenvolvimento e implementação das políticas públicas de juventude. Neste sentido, ao longo
do ano de 2010, foram realizadas diversas ações visando consolidar essa política no Estado de
São Paulo:
PORTAL DA JUVENTUDE PAULISTA
Durante o ano de 2010, a Unidade de
Programas para a Juventude atualizou
diariamente o Portal da Juventude Paulista com
notícias
relativas
a
eventos,
shows,
oportunidades de emprego, informações sobre
vestibulares e outros assuntos de interesse do
público jovem. Em janeiro o número de visitas
estava em torno de 20 mil por mês, tendo um
avanço significativo para uma média de 120 mil
acessos/mês nos últimos meses do ano, o que
representa quase um milhão de visitas somente
em 2010.
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Esse resultado também se deve ao fato do trabalho de ativação de redes sociais, que consiste
em divulgar as informações do Portal nas redes como: twitter, facebook, orkut, youtube, flickr,
bem como a reativação da newsletter semanal para mailing com mais de 10 mil e-mails.
Além de fornecer informações para o público com idade de 15 a 29 anos, o Portal da
Juventude, junto com as redes sociais e a seção “Fale Conosco”, possibilita que os jovens se
comuniquem de maneira mais próxima com o Governo do Estado de São Paulo. O jovem pode
fazer perguntas, receber informações mais detalhadas, tirar dúvidas ou fazer reclamações e
sugestões.
O Twitter, por exemplo, possui mais de 2.000
seguidores, o flicker mais de 3.000 fotos, o Orkut está
com cerca de 1.400 amigos e 1.700 comunidades e o
Facebook com 1.300 amigos que acompanham as
notícias
e
interagem
diretamente
com
a
Coordenadoria, com solicitações de materiais
informativos,
informações
sobre
cursos
profissionalizantes ou pedidos de exemplares do
Guia de Políticas Públicas.

III Encontro Latino-Americano de Emprego Juvenil
Para discutir e debater as alternativas para a inclusão de jovens no mercado de trabalho
aconteceu no Memorial da América Latina, entre os dias 13 e 16 de maio, o III Encontro LatinoAmericano de Emprego Juvenil, organizado pela Opção Brasil, com apoio da Unidade de
Programas para a Juventude.
Com o tema “Empreendimentos Verdes e Criativos para a América Latina do Século 21”, o
encontro reuniu jovens empreendedores, organizações sociais, fundações internacionais,
instituições de ensino superior, governos e demais interessados no tema, totalizando 220
pessoas, aproximadamente.

A Coordenadora Mariana Montoro participou da
abertura e realizou a moderação da mesa
“Mercado Verde e Criativo entre 2010 – 2020”, no
dia 14 pela manhã. Esta mesa foi composta pelos
seguintes palestrantes: Josbertini Clementino, da
Comunidade Empreendedores de Sonhos e
membro do CONJUVE; e Eugenio Echeverria,
Coordenador Nacional do Fundo para Jovens
Empresários
das
Américas,
YABT, do Uruguai – OEA.

Mariana Montoro com representantes do
Uruguai e do Ceará.

O evento faz parte da Iniciativa Global Rework the World – Rede Yes, que existe em 55 países
e tem como objetivo apoiar empreendimentos que proporcionem espaços de trabalho para a
juventude. Em edições anteriores, o encontro aconteceu no Panamá e México,
respectivamente, e serviu como etapa para a 5ª Cúpula Mundial de Emprego Juvenil, que
aconteceu de 2 a 5 de junho em Leksand, Suécia.
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II Encontro Estadual de Políticas Públicas de Juventude

Em 31 de maio, a Unidade de Programas para a Juventude, em parceria com o CEPAM,
realizou o II Encontro Estadual de Políticas Públicas de Juventude na Biblioteca de São Paulo,
no Parque da Juventude. Com a participação de, aproximadamente, 400 jovens e gestores das
15 regiões administrativas do Estado, a Unidade atingiu o objetivo de promover o livre espaço
para ideias e opiniões, a troca de experiências entre jovens e gestores das diversas regiões do
Estado e a apresentação de novas ideias e boas práticas no trabalho com os jovens.

Max Gehringer em sua
explanação aos jovens

A cerimônia de abertura do Encontro contou com a
participação do Sr. Almino Affonso, Secretário de
Relações Institucionais, e do Sr. Nelson Hervey
Costa, presidente do CEPAM. Em seguida, para
falar sobre juventude, carreira e mercado de
trabalho, Max Gehringer, colunista da rádio CBN e
do Fantástico, ministrou uma palestra diretamente
aos jovens.

Durante o período da tarde, foi realizado um debate sobre como a comunicação 2.0 pode
influenciar a elaboração de políticas públicas de juventude. Participaram Rodrigo Bandeira, do
site Cidade Democrática; Marina
Person, cineasta e apresentadora da
MTV; Mauro Dahmer, coordenador
da MTV Pública; Ivo Corrêa, diretor
de políticas públicas do Google; e
Bruno Caetano, Secretário de
Comunicação do Governo do Estado
de São Paulo.
Além das palestras e debates, os
jovens participaram de atividades
criativas de comunicação com o
Instituto Sala 5, uma organização da
sociedade civil fundada e conduzida por
um grupo de jovens do bairro da
Brasilândia, quando foram divididos em
grupos e expuseram suas ideias e
soluções para cada tema proposto. Com
o uso da comunicação e suas
ferramentas, o Instituto tem como
objetivo estimular o jovem a produzir
conteúdo para tornar-se um cidadão
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atuante na sua região, participativo e dinâmico.

Protagonismo Juvenil: Mapeando a Arte e a Cultura no Estado de São Paulo
Para dar visibilidade à diversidade de grupos e iniciativas
que desenvolvem ações sociais com jovens por meio da
arte e cultura e auxiliar na construção de políticas públicas
eficazes, a Unidade de Programas para a Juventude, em
parceria com o Centro de Estudos de Políticas Públicas
(CEPP), realizou durante o 2º Semestre de 2009 o
Mapeamento de Experiências Sociais com Arte e Cultura no
Estado de São Paulo. No total, foram mapeados 307
projetos das 15 regiões administrativas.
Após a conclusão deste estudo, em 2010, foi produzida a
revista Mapa da Mina, onde é possível conhecer detalhes,
ter mais informações e ver algumas ilustrações dos grupos
mapeados.
Capa da Revista
Mapa da Mina

Com essas informações, também foi elaborado um banco de dados inédito sobre todas as
atividades culturais e artísticas voltadas para jovens ou desenvolvidas por eles no estado de
São Paulo. Esses materiais possibilitarão dar visibilidade aos grupos existentes, facilitando o
intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado e garantido a troca de experiências e
informações.
Na seção Divirta-se do Portal da Juventude é possível acessar no Banco de Dados os detalhes
de cada experiência mapeada, como a localização, perfil, tempo de existência, atividade
realizada no projeto e os resultados obtidos com a iniciativa. Além disso, também é possível
visualizar no Google Maps a localização com o endereço ou telefone de cada ONG ou projeto
presente no mapeamento, e fazer o download da versão em PDF da revista Mapa da Mina.
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Pesquisa 20 em 2020
Com o objetivo de desenhar o perfil do jovem paulista daqui a 10 anos e, assim,
instrumentalizar todos os atores envolvidos com o tema juventude, a Unidade de Programas
para a Juventude, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE,
realizou de janeiro a junho de 2010 a Pesquisa 20 em 2020 (a ideia é projetar como será um
jovem, com 20 anos em 2020 em São
Paulo).
Foram analisadas estatísticas públicas e
coletados dados de diversas fontes, como
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios), Pense (Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar), Relação Anual de
Informações
Sociais
(RAIS),
Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS), IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), SEADE (Fundação Sistema
Estadual de Análises de Dados), dentre
outras.

Para orientar a análise desses dados, também
foram realizadas entrevistas com especialistas,
como Dra. Albertina Duarte, coordenadora
estadual do Programa Saúde do Adolescente;
Walter Feldman, Secretário Municipal de
Esportes; Helena Abramo, especialista em
juventude; entre outros. A pesquisa contou ainda
com uma pré-apresentação, para validação dos
resultados, com profissionais de referência nesta
temática, tendo como destaque: Carla Coelho
Andrade, do IPEA – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, e Miriam Abramovay, da
Workshop com especialistas
Ritla - Red de Información Tecnológica de Latinoamérica.

Conselho Estadual de Juventude - Grupo de Trabalho
No dia 25 de fevereiro de 2010, por força da Resolução SRI nº 007/10, foi criado um Grupo de
Trabalho (GT) com o objetivo de elaborar proposta de reestruturação do Conselho Estadual da
Juventude, criado pelo Decreto nº 25.588/1986 e alterado pelo Decreto nº 42.487/1997.

O referido GT, constituído por representantes de diferentes segmentos, se reuniu mensalmente
para pensar um novo modelo de Conselho. A metodologia adotada pelo GT foi de ouvir outros
grupos que atuam com juventude e que possuem experiência na participação em conselhos.
Dessa maneira, foram realizadas onze reuniões, que contaram com a presença de
representantes de Conselhos de Juventude de outros Estados do país, Conselho Nacional de
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Juventude (CONJUVE), Sociedade Civil Organizada,
Conselheiros e Gestores Municipais de Juventude.

Fotos das reuniões do Grupo de Trabalho

Como conclusão, em novembro, o GT apresentou relatório intitulado “Caminhos e Diálogos
para a Reestruturação do Conselho Estadual de Juventude de São Paulo”, que contém,
também, o relato detalhado de todo o trabalho realizado pela equipe.

Publicação e Vídeo “Juventude em Foco”
Ao longo do II Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas realizado no 2º semestre de
2009, foram mapeadas diversas experiências de trabalhos desenvolvidos para a juventude nas
diferentes regiões administrativas do Estado de São Paulo. Para compartilhar essas iniciativas,
que servem de incentivo a outros municípios e ilustrar as mais variadas ações que podem ser
feitas para os jovens, foram elaborados dois materiais:
A Publicação Juventude em Foco, um livro, desenvolvido em parceria com o Cepam, onde
são relatadas nove experiências municipais bem sucedidas de políticas para juventude. Essas
ações não são modelos perfeitos e únicos, mas podem servir para apontar diretrizes e gerar
reflexões para o trabalho desenvolvido pelos gestores municipais de juventude em todo o país.
O Vídeo Juventude em Foco, um vídeo que apresenta brevemente seis das experiências
municipais reunidas na publicação Juventude em Foco. É um vídeo desafiador e sensibilizador
na medida em que mostra o quanto é possível, e ainda necessário, ser feito para a juventude.

Capa da Publicação e Vídeo
Juventude em Foco
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III Encontro Estadual de Políticas Públicas de Juventude
No dia 06 de dezembro de 2010, a Unidade realizou o III Encontro Estadual de Políticas
Públicas de Juventude, no Planetário Prof. Aristóteles Orsini, - Parque do Ibirapuera – São
Paulo – SP.
O encontro contou com a presença de 400 pessoas, entre gestores municipais de juventude,
jovens paulistas e atores interessados em discutir esta temática. Participaram representantes
de quase todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo, além de gestores de
juventude do Rio de Janeiro e de Alagoas.
.

Neste encontro foram
seguintes materiais:

apresentados
os
a publicação e o vídeo
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“Juventude em Foco”, a revista “Mapa da Mina” e o fanzine “Juventude SP”. Além desses
materiais, todos os presentes foram convidados a conhecer conteúdos inéditos disponíveis no
Portal da Juventude Paulista, como o Observatório Paulista da Juventude e a Pesquisa 20 em
2020.
Durante o evento, por meio de oficinas temáticas e jogos de integração, os participantes
puderam trocar experiências, compartilhar anseios e conquistas, e contribuir para o debate das
políticas públicas de juventude.

Fotos do III Encontro
Estadual de Juventude

Festival Juvenil Internacional de Dança – 2010 (China - Macau)

De forma inédita, a Coordenadoria da Juventude realizou o 1º Concurso de Dança Juvenil. A
ideia do concurso surgiu a partir do convite do conselho da juventude de Macau/China para
que jovens paulistas participassem do "Festival Juvenil Internacional de Dança 2010". O
festival, que acontece desde 1987, nunca tinha contado com a participação de um grupo
brasileiro. Em julho de 2010, a “Companhia de Dança Faces Ocultas”, grupo vencedor do
concurso promovido pela Coordenadoria, viajou para a China e representou o país e toda a
juventude paulista no tradicional festival.
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Fotos do Festival Juvenil
Internacional de Dança - Macau

Observatório de Políticas Públicas de Juventude
Ao longo deste ano, a Unidade de Programas para
a Juventude em parceria com a Fundação Prefeito
Faria Lima – CEPAM, criou o Observatório de
Políticas Públicas de Juventude. Entre os meses
de março e agosto, diversos municípios de São
Paulo (secretarias de governo ou entidades do
terceiro setor) que desenvolvem um trabalho
voltado à população entre 15 e 29 anos, puderam
cadastrar suas experiências pelo Portal da
Juventude Paulista. Durante o mês de setembro
essas informações foram analisadas. Mais de 100
experiências desenvolvidas por 72 municípios, nas
diferentes áreas de atuação foram validadas.
Em seguida, o Observatório da Juventude foi
hospedado no Portal da Juventude, espaço virtual
com o objetivo de subsidiar o trabalho dos gestores
municipais e estaduais que trabalham com
juventude em todo país. Este Observatório reúne
além das experiências de políticas públicas de juventude cadastradas pelos municípios,
referências e informações sobre programas municipais, estaduais e federais de juventude, uma
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biblioteca virtual com livros, artigos e pesquisas, documentos a respeito da legislação sobre o
tema, além de links de outros observatórios da juventude no Brasil e no mundo.

Unificação do Portal da Juventude
Em junho de 2010 formalizou-se a parceria entre a Coordenadoria Municipal de Juventude,
vinculada à Secretaria Municipal de Participação e Parceria, e a
Unidade Estadual de
Programas para a Juventude visando unificar a utilização do Portal da Juventude Paulista
(www.juventude.sp.gov.br).
Assim,
mensalmente
foram
postadas
notícias
especialmente voltadas aos jovens paulistanos, sendo
realizadas reuniões para o aprimoramento das ações,
bem como divulgações estratégicas em equipamentos
públicos do município de São Paulo frequentados pelos
jovens. Esta parceria proporciona o constante diálogo
entre os jovens e o poder público, potencializa essa
comunicação
e
possibilita que a
juventude manifeste
suas opiniões, dê
sugestões e participe ativamente da construção de políticas
direcionadas para este segmento.
Tendo em vista que o III Encontro Estadual de Juventude
registrou a presença de jovens paulistanos, foi realizada
uma ação estratégica de divulgação, sendo distribuído um
folder da parceria, bem como Mouse Pads personalizado.

Seminário Juventude e Prevenção da Violência: Novas Perspectivas
No dia 1º de Julho, por meio da Unidade de Programas para a Juventude, em parceria com o
Instituto Sou da Paz, o PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania,
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Ilanud - Instituto Latino-Americano das Nações
Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente foi realizado na Biblioteca São
Paulo, o seminário “Juventude e Prevenção da Violência: Novas Perspectivas”.
Na abertura do evento, estiveram presentes: Denis
Mizne, Diretor do Instituto Sou da Paz, que apresentou
os principais projetos e ações do Instituto; Berenice
Maria Giannella, presidente da Fundação Casa, que
falou sobre os avanços da Fundação depois do trabalho
de descentralização das unidades; e Mariana Montoro,
Coordenadora Estadual de Juventude, que ressaltou a
importância do evento e da presença de pessoas tão
comprometidas com o tema.
Mariana Montoro com o diretor
do Instituto Sou da Paz e a
presidente da Fundação Casa

O seminário, contou com a presença de 42 gestores de diversos municípios. Durante o dia de
trabalho, depois da apresentação conceitual sobre tipologia da violência e sobre as juventudes,
foi feito um levantamento de problemas de violência que mais afetam os jovens das regiões
dos gestores que estavam no Seminário. E na parte da tarde os participantes foram divididos
em grupos para discutir o atual cenário e propor a ações.
Ao final dos trabalhos todos receberam o kit “Como prevenir a violência entre os jovens: novas
abordagens”, contendo cinco cartilhas temáticas: Escola e prevenção da violência entre jovens;
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Polícia, juventude e prevenção da violência; Cidade, espaços públicos e prevenção da
violência entre jovens; Cultura de paz e prevenção da violência entre jovens; Prevenção da
violência entre jovens: novas perspectivas.
Roça in Festival
No dia 13 de agosto foi celebrado o convênio com a
Obra Social São Benedito para desenvolver o projeto
“São Bento Roça In Festival: Rock e Regionalidade” Formação em Gestão de Projetos Sociais para
Juventude.
Coordenadoria com os jovens de
São Bento do Sapucaí

O objetivo do projeto foi instrumentalizar jovens do município de São Bento do Sapucaí para
desenvolverem projetos socioculturais. Como produto final da formação os 45 jovens, entre
monitores e alunos, planejaram, organizaram, executaram e avaliaram a quarta edição do
“Roça in Festival”, que contou com um público de, aproximadamente, 2000 jovens.
Este projeto proporcionou a inclusão sociocultural,
incentivou a participação dos jovens em um
movimento cultural e possibilitou um intercâmbio
entre grupos juvenis das cidades do Circuito da
Mantiqueira e entre diversos municípios do
Estado.
4º Roça in Festival
Jovens de São Bento do Sapucaí

CADE – Centro de Apoio ao Desenvolvimento ao Empreendedorismo
No dia 10 de dezembro foi assinado o convênio entre a Unidade de Programas para a
Juventude e a Associação Horizontes para a execução do projeto CADE “Centro de Apoio ao
Desenvolvimento ao Empreendedorismo”, que tem como objetivo disponibilizar ao público
jovem as informações sobre esses financiamentos, datas e perfis de cada edital, além de
assessorar, orientar e ajudar os jovens a estruturar melhor seus projetos.
As atividades do CADE terão inicio em janeiro de
2011 e acontecerão por meio de quatro vertentes,
sendo elas: o balcão de informações, o
atendimento individual, os cursos de apoio e a
roda de conversa.
Com este projeto os jovens receberão todas as
informações e o apoio técnico para o
desenvolvimento de projetos de arte e cultura,
além de se atualizarem com diversas informações
relacionadas ao tema.
Folder do CADE
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IV - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO E APOIO A CONSELHOS – UAAC
A Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos (UAAC) é o órgão responsável pelo
aprimoramento e desenvolvimento institucional dos Conselhos de Cidadania e de Direitos
ligados à Secretaria de Relações Institucionais. Seu objetivo é fortalecer os conselhos
enquanto espaços permanentes de promoção de políticas públicas. A unidade oferece suporte
administrativo-financeiro e desenvolve ações para fortalecer institucionalmente os conselhos.
Em 2009, a UAAC criou os Encontros Temáticos, um ciclo de palestras e debates direcionados
a conselheiros e aos funcionários da própria secretaria. A programação incluiu debates sobre
as atribuições e políticas públicas relacionadas aos conselhos, sobre o papel do Estado e o
funcionamento da administração pública, mas também sobre o modelo dos Conselhos de
Direitos e Cidadania. O objetivo principal do projeto é promover a interlocução entre os
diferentes conselhos para ampliar o conhecimento recíproco sobre os segmentos e estimular
uma atuação mais transversal.
Com relação a esse objetivo, a UAAC realizou
5 encontros, em 2009. Durante os meses de
junho a dezembro deste ano, foram realizados
outros sete encontros temáticos direcionados
aos representantes dos Conselhos de
Cidadania e de Direitos. O propósito foi discutir
e refletir sobre aspectos da administração e de
políticas públicas e sobre a atuação
estratégica dos conselhos.
Encontro Temático
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Calendário do II Ciclo de Encontros Temáticos 2010

Data

Tema

14 de Junho
Conselho Estadual do Idoso
- CEI

Gestão de Fundos na Administração Pública, Direito Financeiro e
Responsabilidade Fiscal
Palestrante: Paulo André Aguado – advogado e especialista em Gestão
Pública e Direitos Humanos
A Experiência do Fundo Estadual de Assistência Social na Participação
e Controle Social do Conselho
Palestrante: Carlos Fachinni – coordenador de fundos e convênios da
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
O Nordeste debate São Paulo: a participação política e a consolidação
do COPANE
Palestrantes: Almino Afonso – secretário de relações institucionais;
Dulce Maria Tourinho Batista – doutora em sociologia (PUC-SP);
Francisco José Ramires – doutor em sociologia (UNIP)

12 de Julho
Conselho Estadual do Idoso
- CEI
02 de Agosto
Conselho Estadual de
Participação e
Desenvolvimento da
Comunidade Nordestina COPANE
01 de Setembro
Conselho Estadual da
Condição Feminina - CECF

Lei Maria da Penha
Palestrante: Rosmary Correa – presidente do Conselho Estadual da
Condição Feminina

03 de Setembro
Conselho Estadual da
Condição Feminina - CECF

Assédio Moral no Trabalho
Palestrante: Sônia Maria Mascaro – doutora em Direito do Trabalho
(USP)

13 de Setembro
Conselho Estadual do Idoso
- CEI

Educação Previdenciária
Palestrante: Jackson de Almeida Pequeno – especialista em Direito
Previdenciário (Escola Paulista de Direito - EPD)

07 de Dezembro
Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do
Adolescente - CONDECA

20 Anos do ECA: uma avaliação sobre os principais avanços e
perspectivas
Palestrante: Diego Medeiros – defensor público

Conselho Estadual da Condição Feminina – CECF
Durante este ano em que o Brasil realizou eleições majoritárias e estaduais, o CECF
intensificou sua atuação para fortalecer a participação das mulheres na vida política do país. O
Brasil é um dos países da América Latina que apresenta o menor número de mulheres nos
seus parlamentos e câmaras municipais. Considerando que as mulheres perfazem, segundo
levantamento do IBGE de 2010, mais de 54% da população, a ausência de representação de
mulheres nos parlamentos brasileiros pode ser considerado um verdadeiro déficit democrático.
Por essa razão, o CECF organizou ações
específicas sobre esse tema ao longo do
ano. As reuniões com o secretariado de
mulheres
dos
partidos
políticos,
a
participação no Fórum Nacional de
Instâncias de Mulheres na Política e o
seminário “A Mulher e a Democracia”
constituem esforços nesse sentido. O
conselho também promoveu debates que
resultaram no envio de sugestões para a
elaboração dos planos dos candidatos ao
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Governo do Estado, incluindo propostas de políticas públicas para mulheres.
Outro tema de grande importância para o Conselho é a violência contra as mulheres. Nesse
sentido, o conselho tem participado como membro da câmara técnica que discute o Pacto
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em São Paulo. O conselho também
participou da campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as
Mulheres”, uma das mais importantes estratégias de mobilização e sensibilização da sociedade
para a problemática da violência contra as mulheres, já em sua 20ª edição. Realizou ainda
reuniões e seminários mobilizando as Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), do Estado de
São Paulo.
O Conselho esteve presente em várias cidades do Estado, realizando palestras, visitas,
participando de debates e programas de televisão, totalizando mais de 140 atividades em:
Águas de Lindóia, Americana, Arujá, Atibaia, Cotia, Descalvado, Guarulhos, Jandira, Laranjal
Paulista, Limeira, Marília, Martinópolis, Mogi Oeste, Praia Grande, Presidente Prudente,
Presidente Wenceslau, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, Santo André, Santos,
Salto, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José do Rio Pardo, São Paulo, Serra Negra,
Sumaré e Valinhos.
Desta atuação, o conselho pode conhecer ativistas e organizações que tiveram uma atuação
destacada na defesa dos direitos da mulher. Este é o propósito da Medalha Ruth Cardoso,
concedida anualmente pelo conselho a mulheres, homens ou instituições que contribuam para
o avanço das conquistas das mulheres.
Outras atividades:
• Exposição em comemoração aos 100 anos do Dia Internacional da Mulher
• Seminário Estadual “A Mulher e a Democracia”
• Reunião nacional com as gestoras estaduais de políticas para as mulheres – Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)
• Participação na XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe
• Comemoração dos 25 anos da instalação da primeira Delegacia da Mulher (DDM)
• II Encontro Estadual de Conselhos Municipais e Organismos Institucionais de Mulheres
• Atos do Dia de Luta Contra a Violência à Mulher
• Concessão da Medalha Ruth Cardoso em homenagem às pessoas ou entidades que
se destacaram nas lutas pela mulher

GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CECF EM 2010
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Conselho Estadual do Idoso – CEI

Uma nova composição do conselho tomou posse neste ano para o biênio 2010-2011. Os novos
conselheiros
têm
pela frente o desafio
da implantação do
Fundo Estadual do
Idoso,
o
qual
permitirá o apoio
financeiro a projetos
voltados
à
população
idosa.
Neste
ano,
o
conselho
realizou
mais
de
70
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atividades, muitas delas voltadas para a elaboração de um plano de ação, esforço inédito que
detalhou objetivos, metas, atividades e os respectivos responsáveis. O CEI também discutiu a
formatação do novo estatuto, o qual deverá atualizar as competências do conselho e sua
organização.
Eleição

O Conselho Estadual do Idoso mantém representação em todo o Estado, graças a um
processo eleitoral que privilegia a eleição de representantes em praticamente todo o território
paulista. Assim, ao longo do ano, o conselho se fez presente oficialmente em atividades em
vários municípios do Estado, como Agudos, Altinópolis, Atibaia, Avaré, Campos do Jordão,
Franca, Guarulhos, Ibitinga, Lins, Mococa, Osasco, São José dos Campos, São Paulo, Serra
Negra, Taubaté e Vargem Grande Paulista.

Principais atividades:
•
•
•

Encontro Nacional dos Conselhos Estaduais do Idoso – Minas Gerais.
Semana Mundial de Prevenção de Quedas.
Acompanhamento da pesquisa sobre a “Situação do Idoso no Estado de São Paulo” –
Fundação SEADE.

GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEI EM
2010
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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA
A defesa dos direitos de crianças e adolescentes é uma luta constante que se faz no dia a dia.
Por essa razão, no ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos, o
CONDECA trabalhou pelo fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do
Adolescente no Estado. Foram mais de 90 atividades entre reuniões, palestras, visitas e
participações em eventos. Parte desse esforço envolveu a realização dos Encontros Lúdicos
dos Direitos da Criança e do Adolescente, eventos regionais organizados com o apoio de
crianças e adolescentes de todo o Estado. Na quarta edição, os Encontros Lúdicos combinam
palestras e atividades lúdicas com a proposta de ampliar o protagonismo infanto-juvenil na
efetivação das políticas para crianças e adolescentes.
Outra medida desenvolvida pelo CONDECA é o projeto de aprimoramento do Sistema de
Garantias da Criança e do Adolescente (SGDCA), executado pelo Centro de
Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS), da Fundação Instituto
de Administração (FIA), com o apoio da Rede Social de São Paulo
(www.aprimoramentosgdca.org.br). O projeto utiliza-se de tecnologias de Educação à
Distância, além de encontros presenciais, para oferecer capacitação aos conselheiros do
Estado sobre os fundamentos do SGDCA e a construção do Plano Municipal de Ação dos
Direitos da Criança e do Adolescente, atingindo 80 municípios selecionados.
O trabalho do CONDECA organiza-se ainda em diversas comissões, com base em algumas
áreas estratégicas estabelecidas: Comissão de Apoio aos Conselhos Municipais, Comissão de
Acompanhamento e Desenvolvimento do Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência (SIPIA), Comissão de Medidas Sócioeducativas, Comissão de Prevenção e
Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, Comissão de Análise de Projetos
(Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente).
O CONDECA mantém convênios com organizações que administram projetos financiados pelo
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente em todo o Estado. Por essa razão, durante
este ano, o conselho esteve presente em vários municípios do Estado para acompanhar alguns
desses projetos e também para representar o conselho: Araraquara, Bady Bassit, Bariri,
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Batatais, Bauru, Cabrália, Casa Branca, Herculândia, Hortolândia, Espírito Santo do Turvo,
Indaiatuba, Ipiguá, Itapeva, Jaborandi, Jales, Jundiaí, Macatuba, Mira Estrela, Moji Guaçu,
Nhandeara, Neves Paulista, Nova Castilho, Palestina, Paulínia, Pirassununga, Poloni, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João de Iracema, São José de Iracema, São
José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Paulo, Taquirituba, Urupês.
Outras atividades:
Alteração do Estatuto do Conselho;
Encontro Lúdico dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
Campanha do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
(Procuradoria Regional do Trabalho);
Assembleia do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
Encontro Lúdico
e do Adolescente - CONANDA;
Reunião do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – FNDCA;
Reunião do Fórum Nacional pela Primeira Infância – PNPI/2010;
Curso de Gestão de Convênios - SICONV (Sistema de Gestão de Convênios Federais)
Reuniões do Fórum das Entidades de Assistência Social – FEBAS;
Participação no XXIII Congresso da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores
de
Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude;
Ato no “Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes” - Assembleia Legislativa de São Paulo;
Criação do grupo de trabalho do “Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária”;

Encontro Lúdico

Participação no Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna e Infantil;
V Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e
Adolescentes;

GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONDECA
EM 2010
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Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina –
COPANE
O ano de 2010 marcou um período de reorganização e retomada das atividades do conselho.
Com a promoção de vários debates que trataram da identidade cultural, da vida e dos
problemas da população de origem nordestina em São Paulo, o conselho buscou uma
aproximação com setores da sociedade responsáveis pela produção de conhecimento sobre o
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tema, especialmente nas universidades. Procurou ainda ampliar o diálogo com organizações
que mantém uma atuação direta junto à comunidade nordestina que vive no Estado.
O COPANE realizou ao todo 14 ações distintas ao longo do ano, envolvendo as cidades de
São Paulo, Campinas, Mauá e Guarulhos.
Principais atividades:







Seminário “O Nordeste em São Paulo”
Seminário “O Nordeste em São Paulo – enfrentando a discriminação por origem”
II Seminário “O Nordeste Constrói São Paulo”
III Seminário “O Nordeste Encanta São Paulo”
“O Nordeste Debate São Paulo”
Eleição de novos conselheiros da sociedade civil

O Nordeste em São Paulo

GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO COPANE EM
2010
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V-GRUPO SETORIAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS
Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas: Com a atribuição de
coordenar a execução orçamentária das unidades gestoras e integrá-la ao plano geral da
Secretaria, é que foi analisada a execução de 2010.

Os gráficos e planilhas a seguir representam as dotações orçamentárias desta pasta, dos
setores que a compõem, dos órgãos vinculados, além da expressão daquilo que foi executado.

Nas Planilhas e nos Gráficos observa-se que R$ 16.068.711,00 da dotação destinam-se à
Fundação Memorial da América Latina, enquanto que R$ 14.080.699,43 foi o total de recursos
destinados às ações da Secretaria, incluindo-se nesta última também as ações próprias do
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.

Considerando todas as fontes de recursos do órgão 46001 (SRI) para o exercício de 2010, foi
executado 93,23% da dotação total, de R$ 30.149.410,43.
A Fundação Memorial América Latina isoladamente teve um aproveitamento orçamentário de
96,78%, enquanto que as unidades da Secretaria de Relações Institucionais, juntamente com o
CONDECA, apresentaram um aproveitamento de 89,19%.
Analisando a execução orçamentária de cada uma das unidades componentes da Secretaria
de Relações Institucionais, temos que o Gabinete do Secretário e a Unidade de Articulação
Institucional executaram praticamente 100% de sua dotação, enquanto que Unidade de
Articulação e Apoio aos Conselhos e a Unidade de Programas para a Juventude executaram
96,70 % de suas respectivas dotações, e o CONDECA, de seu lado, quando analisado o seu
aproveitamento orçamentário isoladamente, apresentou uma execução de 78,42 %.
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TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA GLOBAL DA SRI
EM 2010

RECURSO GLOBAL (TESOURO E OUTRAS FONTES)
Dotação

Empenhado

Saldo

Execução (%)

SRI e FMAL

30.149.410,43

28.108972,43

2.040.438,00

93,23%

Fundação Memorial
América Latina
Secretaria de Relações
Institucionais (*)

16.068.711,00

15.550.517,67

518.193,33

96,78%

14.080.699,43

12.558.454,76

1.522.244,67

89,19%

100%
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SRI e FMAL

FMAL
Empenhado

SRI
Saldo

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA EM 2010 POR
UNIDADE DE DESPESA

RECURSO GLOBAL (TESOURO E OUTRAS FONTES)
(*) detalhamento por unidade de despesa
Dotação
Gabinete do Secretario e
Unidade de Articulação
Institucional
Departamento Administrativo

Empenhado

Saldo

Execução (%)

4.873.373,43

4.849.730,64

23.642,79

99,51%

757.957,00

747.605,65

10.351,35

98,63%
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Unidade de Articulação e
Apoio aos Conselhos
Unidade de Programas para a
Juventude
Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do
Adolescente-Condeca

551.902,00

517.540,02

34.361,98

93,77%

1.181.138,00

1.176.769,42

4.368,58

99,63%

6716.329,00

5.266.809,03

1.449.519,97

78,42%
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Juventude
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Saldo

TABELAS E GRÁFICO DEMONSTRATIVOS GLOBAIS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO
TESOURO E DO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA EM 2010

TESOURO

Dotação

Empenhado

Saldo

Execução (%)

SRI e FMAL

22.192.820,43

21.460.194,08

732.626,35

96,70%

Fundação Memorial
América Latina
Secretaria de Relações
Institucionais

13.852.151,00

13.596.646,48

255.504,52

98,16%

8.340.669,43

7.863.547,60

477.121,83

94,28%
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FUNDO ESPECIAL DE

Dotação

SRI
Saldo

Empenhado

Saldo

Execução (%)

DESPESA
SRI e FMAL

7.956.570,00

6.648.778,35

1.307.791,65

83,56%

Fundação Memorial
América Latina
Secretaria de Relações
Institucionais

2.216.560,00

1.953.891,79

262.688,81

88,15%

5.740.010,00

4.694.907,16

1.045.102,84

81,79%
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VI - FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Para marcar os 21 anos da Fundação em 2010, foi lançado o livro “Memorial da América Latina
21 anos”, dos historiadores Shozo Motoyama e Rafael Yamin. A Fundação Memorial chega à
maioridade consolidada como pólo de reflexão e diálogo entre culturas próximas e distantes.
Principais Atividades, desenvolvidas por meio da Diretoria de Atividades Culturais (DAC) e do
Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL):
ATIVIDADES ACADÊMICAS
Foro Permanente: A fim de pensar a identidade e a diversidade do subcontinente, o Memorial
criou o Foro Permanente de Reflexão sobre a América Latina, no qual são apresentados
estudos comparativos e teses defendidas em programas acadêmicos como o Prolam –
Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina, da USP, abordando temas
como: “Impacto do Microcrédito na Mulher Latino-americana”, “Vulnerabilidade feminina à
AIDS, no contexto da Síndrome no Brasil e no México”, “Imaginários Urbanos na América
Latina: símbolos na arte e na praça pública” e “Programa de Índio – Cultura e Identidade
Indígenas nas Cidades”.
Cátedra UNESCO Memorial: A Cátedra
UNESCO Memorial da América Latina
prosseguiu na sua vocação de analisar com
profundidade assuntos de interesse regional.
O catedrático de 2010 foi o professor e exministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e
o tema foi “Agronegócio na América Latina:
desafios e perspectivas”.
Cátedra UNESCO
Parcerias: O Memorial estabeleceu parcerias com diversas entidades, dentre as quais, com
Centro de Estudos Latino-americanos sobre Cultura e Comunicação (Celacc, ECA/USP),
organizou o “III Simpósio Internacional de Cultura e Comunicação na América Latina: integrar
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para além do Mercado”; com a Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o
Desenvolvimento Regional promoveu o “XIV Colóquio Internacional da Escola LatinoAmericana de Comunicação (CELACOM)”; e com o Grupo de Pesquisa em Ciências
Ambientais do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA/USP) realizou a “Conferência
Internacional da Rede Waterlat - Tensão entre justiça ambiental e justiça social na América
Latina: o caso da gestão da água”.
Seminários: O Memorial programou seminários sobre temas que estão na ordem do dia, como
“Liberdade de Imprensa e Democracia na América Latina” e “Liberdade de Expressão/Direito à
Informação nas Sociedades Contemporâneas da América Latina”.
Cursos de extensão: Estes cursos foram muito procurados por estudantes das mais diversas
Universidades. Os principais cursos foram: “Cinema Contemporâneo na América Latina”;
“Literatura e Cinema: Intersecções”; “Para Onde Caminha a América Latina? História e
Conjuntura”; “Os Movimentos Políticos e Culturais na América Latina”.
Palestras: A lista de palestras promovidas pelo Memorial em 2010 aborda uma ampla gama de
assuntos, tais como: “Entre a Diversidade e a Identidade: Encontros com a Literatura Brasileira
Contemporânea – Literatura e Crítica” (ciclo de 4 palestras); “Encontro com a Literatura
Brasileira Contemporânea – Gil Veloso e as Fábulas Farsas”; “A Escrita de Vilém Flusser”;
“Revolución, Cine y Literatura en Cuba”.
Debates: Maria Estela Guedes e a Literatura Portuguesa Contemporânea; Conversa com o
Relator Especial da ONU, Vernor Muñoz, sobre o Direito à Educação; Cinema Brasileiro
Contemporâneo; “Comemoração dos 21 anos do Caracazo”, em parceria com o Consulado
Geral da República Bolivariana de Venezuela.
Espanhol: O Memorial ofereceu um “Curso de Espanhol Básico”, em colaboração com o
Instituto Cervantes.
Literatura: O Memorial não apenas desenvolveu uma atividade reflexiva intensa em 2010,
como também em muitos casos publicou o conteúdo discutido. Abaixo se encontram descritas
algumas dessas publicações: Quatro números da revista bilíngue (português/espanhol) Nossa
América; “Mercosul e a Integração Regional” (Rubens Barbosa); “400 Anos Padre Vieira
“Imperador da Língua Portuguesa” (João Alves
das
Neves,
organizador);
“Liberdade
de
Expressão, Direito à Informação nas Sociedades
Latinoamericanas”
(Cremilda
Medina,
organizadora); “Impacto do Microcrédito na Mulher
Latino-americana”
(Cremilda
Medina,
organizadora); Escrita Flusser” (Murilo Jardelino);
7º volume da “Coleção Fundadores da América
Latina” (Maria Ligia Prado).

Literatura- 400 anos

Padre

Acervo: A Biblioteca Latino-Americana Victor Civita é mais um dos instrumentos do Memorial
para promover e divulgar o conhecimento. Ela também foi aprimorada ao longo de 2010: O
acervo aumentou em 1.630 volumes, entre teses e livros (451 comprados e 1.179 recebidos
em doação); a base de dados online teve 2.536 registros inseridos, entre livros, teses e
periódicos; foram programadas mostras de filmes e exposições de livros e xilogravuras de seu
acervo, como a dedicada ao ganhador do Prêmio Nobel de Literatura deste ano, “Mario Vargas
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Llosa”; a Biblioteca recebeu ainda a “Caravana do Cordel – Segundo Aniversário”, um encontro
de cordelistas, xilogravuristas, artistas e estudiosos da cultura nordestina, entre outros eventos.

Caravana do Cordel

ATIVIDADES ARTÍSTICAS
A programação artística regular do Memorial trouxe importantes artistas brasileiros e hispanoamericanos, que agregaram valor ao Projeto Adoniran, dedicado a grandes expressões da
MPB (que podem ter atualmente grande exposição na mídia ou não) e à Série Conexão Latina,
na qual músicos brasileiros se “conectam” a colegas do restante da América Latina. Alguns
destaques:
Projeto Adoniran que contou com Toquinho, Moraes Moreira, Zélia Duncan, Paula Lima e
Demônios da Garoa, Maria Odete, Tié, Paulinho Tapajós, Anastácia, Traditional Jazz Band,
Clayber de Souza, entre outros;

Demônios da Garoa

Zélia Duncan

Moraes Moreira
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Conexão Latina: artistas do Paraguai (Mônica Elizeche), Venezuela (Ensamble Gurrufío),
México (Cuarteto Latinoamericano), Argentina (Amelita Baltar, Walter Morato), Cuba (Yusa) e
Uruguai (Laura Canoura) se apresentaram ao lado dos brasileiros Fernanda Porto, Hamilton de
Holanda, Ensemble SP, Ballet Stagium, Tulipa Ruiz, Leila Pinheiro, Zé Geraldo e Orquestra
Paulistana de Viola Caipira.

Yusa

Amelita Baltar

Laura Canoura e Leila
Pinheiro

Ballet Stagium
Tulipa Ruiz
Continuou organizando festivais que repercutem bastante na imprensa, no meio artístico e
junto ao público, principalmente os jovens: 5º Festival de Cinema Latino-Americano de São
Paulo - O Festival já se tornou uma referência para realizadores latino-americanos. Muitos
deles já estão deixando seus filmes para serem lançados aqui; Festival Ibero-Americano de
Teatro de São Paulo – 3ª edição - Consolidado como um dos principais
eventos das artes cênicas em São Paulo, o Festival recebe grupos da
América Latina, Portugal e Espanha, além de oferecer oficinas de teatro,
mesas de debates e performances artísticas.
A Fundação Memorial é um importante centro de exposições da
América Latina, tendo na Galeria Marta Traba o seu principal espaço
expositivo. É destinada a mostras antológicas de grandes artistas
ibero-americanos e a exposições coletivas de artistas
contemporâneos. Exposições temporárias também são montadas no
saguão da Biblioteca, Salão de Atos, Auditório Simon Bolívar e
Pavilhão da Criatividade:

José
Sanleòn,
Al Boeira

Transfronteiras

Galeria Marta Traba: “Grafias – do Papel ao Pixel”, “Pierre Verger:
Um olhar sobre Buenos Aires”, “Jogos de Guerra”, “José Sanleón. Al
Boeira”, “1ª Bienal de Estampa Contemporânea Mexicana”,
“TRANSfronteiras Contemporâneas: Bicentenário de Independência
na América Latina” e “Braun-Vega Pinturas e Desenhos 1984-2010 Memórias
e Filiações”; Salão de Atos: “Rogério Gomes - Espaço Reconstruído”;
Biblioteca Latino-americana Victor Civita: “Seres da Água – Ariel
Braun Vega
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Sicovsky”; Espaço de Exposições Temporárias do Pavilhão da Criatividade: “Colômbia”;
Galerias do Auditório Simón Bolívar: Exposição de artistas argentinos residentes em São
Paulo sobre o tema do Bicentenário da Independência de seu país e “Arandú Porã – Fotografia
Guarani”.
Além das séries musicais regulares, o Memorial programou outros shows e espetáculos
durante o ano. O veterano cantor Cauby Peixoto, por exemplo, se apresentou duas vezes no
Auditório Simón Bolívar. A primeira, “Cauby interpreta Roberto”, para comemorar o aniversário
da cidade, e a segunda, “Cauby in Concert”,
para ajudar a arrecadar fundos para a
Campanha do Agasalho 2010. Houve também:
“Paraitinga de Corpo e Alma” - Espetáculo
beneficente; Virada Cultural no Memorial:
Orquestra Jovem Tom Jobim & Grupo Pau Brasil
e Monica Salmaso e Banda Sinfônica Jovem do
Estado; Rosária Gatti - Recital “Homenagem às
Mulheres na Música Brasileira”; “Trittico” com
Balletto dell’Esperia (Itália) – Espetáculo de
dança; Circo Roda Brasil – Espetáculo de
variedades; Cine Tela Brasil; Gran Finale – 7º
Festival Nacional de Corais Infantis; “Grande
Circo Roda Brasil
Gala ENDA 2010 – Encontro Nacional da Dança”; “Brasil Canta Mato Grosso do Sul” – Evento
com exposições e espetáculos musicais; Espetáculo musical em comemoração à “Semana da
Consciência Negra”.
O conjunto arquitetônico do Memorial é o espaço preferido das comunidades hispanoamericanas radicadas em São Paulo para comemorar suas datas importantes, em 2010,
especialmente, pois se comemorava os 200 anos do início do processo de independência das
colônias latino-americanas das decadentes potências ibéricas: Bicentenário da Independência
da Argentina: Espetáculo de Tango “Esquina Carlos Gardel”; “Viaje al Sentimiento” –
“Festas das Virgens
Espetáculo argentino de tango;
de Copacabana e Urkupiña Festa Nacional da
Bolívia”; “6º Festival Folclórico
Chileno”;
“Festival
Colômbia em São Paulo”; Visita
do Presidente da
Colômbia, Sr. Juan Manuel
Santos; Evento cultural com
Exposição
de
Fotografia,
Artesanato, Palestra, Literatura,
Exibição
de
Filmes
e
Espetáculos Musicais; “Expo
Peru 2010” – Evento cultural com
Exposições Fotográficas e de Artes Plásticas,
Seminários, Rodada de Negócios, Artesanato, Culinária
Peruana, Dança e Espetáculos Musicais; “Dia do
Espanhol”, em parceria com o Instituto Cervantes.
Viaje al Sentimiento

O Memorial também recebeu uma série de eventos que discutiram a política cultural no Estado
de São Paulo: “II Encontro Paulista de Museus”; XIII Encontro de Dirigentes de Cultura do
Estado de São Paulo; IV Conferência das Cidades;
Congresso de Fotografia – Wedding Brasil; Mapa Cultural
Paulista – Edição 2009/2010; “5ª Edição da Olimpíada
Brasileira de Matemática da Escola Pública – OBMEP.”

O público geral da Fundação Memorial da América Latina,
no presente exercício, foi de aproximadamente 583 mil pessoas.
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EXPEDIENTE:

Unidade de Articulação Institucional: Luciana Hugueney de Melo

Unidade de Programas para a Juventude: Carol Godói Hamparian
Milena Duarte Nunes Pereira

Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos: Sérgio Rodrigo Andrade

Grupo de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas: Sonia Maria Belardinucci
Celso Luiz Tiezzi Junior

Fundação Memorial da América Latina
Gerente de Comunicação: Sircarlos Parra Cruz
Diretoria de Atividades Culturais (DAC)
Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL)

Chefia de Gabinete:

Bárbara Isabel Nunes Sanches – coordenação/sistematização
Nathália Souza Cassimiro – formatação/digitação

Àqueles que também participaram com subsídios, fotos, diagramação,
formatação, ou de alguma outra forma, ficam registrados os agradecimentos da
SRI.
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Que a leitura deste relatório se transforme em estímulo à ampliação da participação
democrática, da intersetorialidade e do combate à exclusão social, objetivos desta Secretaria
de Relações Institucionais.
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