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Pelo segundo ano consecutivo, a revista SPnotí-
cias é publicada na forma de um anuário. Nes-
te último ano da atual administração, é ainda 
mais importante fazer um balanço completo das 

ações do governo do Estado em cada uma das 25 secreta-
rias entre 2007 e 2009, a fim de mostrar as metas cumpri-
das e também o que está previsto até o fim de 2010. 

A exemplo do primeiro anuário, além de uma ampla 
descrição do que foi executado nas áreas, todos os secretários 
foram entrevistados para uma rápida análise do trabalho de 
suas equipes durante o triênio.

Do lançamento da edição número 8 (em abril de 2009) até agora, 
a atual administração deu continuidade a seu programa de governo, 
pondo em prática muitas ações para melhorar a vida da população de 
São Paulo. Todos os setores foram beneficiados. Entregou novas unida-
des de Ambulatórios Médicos de Especialidades, inaugurou hospitais e 
ampliou o transporte sobre trilhos no maior plano de expansão na área 
já realizado no Estado. Ainda na área dos transportes, muitas estradas 
foram recuperadas e o Trecho Sul do Rodoanel foi concluído.

Milhares de famílias ganharam novas moradias, e o Desenho Uni-
versal, que atende às necessidade de portadores de limitações físicas, 
idosos e gestantes, já está sendo implantado nas construções da Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A lista segue com mais Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e mais va-
gas nas Escolas Técnicas (Etecs) e nas escolas da rede estadual de ensino. 
Em segurança, o Estado nunca havia investido como agora, tanto na 
aquisição de equipamentos como na construção e reforma de unidades 
prisionais.     

Mas, conforme se verá, há muito mais ações consolidadas e que es-
tão em curso, comprovando o empenho do governo do Estado em in-
vestir da melhor forma possível recursos de cerca de 67 bilhões de reais 
em quatro anos. Um montante alcançado graças a uma série de ações 
fundamentais, como, por exemplo, o combate à sonegação e o maior 
cuidado nos gastos públicos.

 
Boa leitura e até a próxima edição.

A abrangência das ações do governo
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Tenho a satisfação de encaminhar a esse Egrégio Parlamento
a presente mensagem, síntese do relatório que a acompanha, em que 
estão detalhadas as atividades do Governo do Estado, no ano de 2009. 

Trata-se, pois, de uma oportunidade privilegiada para o Executivo 
paulista de honrar o Poder Legislativo e seus membros, e, por meio 
destes, honrar os brasileiros de São Paulo, dando-lhes conta das suas 

ações, dos seus programas, das suas iniciativas.

A partir de outubro de 2008, por conta da crise econômica
mundial, a economia brasileira entrou em um franco processo de  

desaceleração. Para enfrentar as dificuldades decorrentes, o Governo 
do Estado de São Paulo tomou várias medidas anticíclicas, com foco 

no incentivo dos investimentos privados, no apoio e fomento à micro 
e à pequena empresa, na expansão do crédito, na geração de  

empregos e na garantia de investimentos públicos.

O ano de 2009 trouxe não poucos desafios. Mas desafios não
inibem os brasileiros de São Paulo. Antes os estimulam a intensificar 
o trabalho, unir forças e ultrapassar as dificuldades. Mais uma vez, 

assim foi feito. Pela conjugação dos esforços do Governo do Estado, da 
Assembleia Legislativa e do povo de São Paulo, conseguimos avançar 

ainda mais rumo ao desenvolvimento e ao bem-estar da nossa gente. 

Palácio dos Bandeirantes, fevereiro de 2010

Leia a íntegra da mensagem do governador à Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo no portal www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=207596&c=201

Mensagem do 
governador José Serra 

à Assembleia Legislativa no encerramento 
do ano de 2009

SPmensagem
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A atual administração entra em seu último ano com muitas 
das metas do programa de governo já cumpridas, e com o com-
promisso de que as demais serão executadas ao longo de 2010. 
Com o empenho das 25 secretarias e da Procuradoria Geral do 

Estado, São Paulo vem passando por transformações em todas as áreas, 
que se refletem diretamente no dia a dia – seja no acesso à saúde e à 
educação de qualidade, na mobilidade dos cidadãos, na sua segurança 
ou seu bem-estar. Somente em 2009, o governo do Estado investiu quase 
21 bilhões de reais, gerando 800 mil empregos diretos e indiretos. 

 Para valorizar e incentivar as pessoas por trás dessa transformação, 
São Paulo vem consolidando o reconhecimento de várias categorias 
de servidores com a meritocracia – bonificação daqueles que atingem 
metas fixadas para aumentar a eficiência da administração. É o caso 
de professores e funcionários das escolas estaduais. No ano passado, 
foram destinados 590 milhões de reais para a premiação por desempe-
nho, 30,2% a mais em relação ao bônus de 2008, que era pago por assi-
duidade. A repercussão dessa medida na sociedade é ampla e positiva.

 Ainda na Educação, o governo aumentou o número de vagas na 
rede estadual e no ensino técnico e tecnológico. Em 2009, inaugurou 
mais seis Escolas Técnicas (Etecs), além de promover uma ação integra-
da com a prefeitura de São Paulo para a criação de 9.265 vagas de cur-
sos técnicos ministrados em salas ociosas da rede estadual e dos CEUs. 
Já as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) ganharam três novas unidades, 
totalizando 49, número próximo da meta de 52 até o final de 2010.  

 O governo buscou colocar mais alunos na escola e estimulou seus 
professores a levá-los a circuitos culturais fora da sala de aula. Um deles 
é o programa Cultura é Currículo, em que os alunos visitam museus 
interativos e parques. Um dos espaços mais procurados tem sido o Ca-
tavento – Espaço Cultural da Ciência, inaugurado em 2009 com inves-
timento total de 20 milhões de reais da Secretaria da Cultura.  

 Na Saúde, o destaque vai para a ampliação da rede hospitalar. Entre 
2007 e 2009, cerca de 1,5 mil leitos reforçaram o atendimento do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O sistema será ainda mais beneficiado com 
o abastecimento de medicamentos de baixo custo quando entrar em 
funcionamento a segunda fábrica da Fundação para o Remédio Popu-
lar (Furp), na cidade de Américo Brasiliense, construída em um ponto 
estratégico para a distribuição dos medicamentos para todo o Estado. 

 Nada menos que nove Ambulatórios Médicos de Especialidades 
(AMEs), que fazem consultas e exames de alta complexidade, ajudando 
a desafogar os hospitais de diversas regiões do Estado, foram inaugura-
dos em 2009. Já são 21 unidades, e mais 19 deverão ser implantadas em 
2010, complementando a meta de 40 estipulada no início da gestão.

 Outro passo importante para a saúde pública foi a aprovação da Lei 

Um Estado cada vez melhor

SPapresentação
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Antifumo, que entrou em vigor em agosto. A determinação, que proíbe 
o fumo em quaisquer ambientes fechados e de uso coletivo ganhou as 
ruas com o apoio de 94% da população, beneficiada com um ar mais 
limpo, livre da fumaça de cigarro. Para os trabalhadores do setor de 
bares e restaurantes, a lei significou um alívio para seus pulmões.

 Como na aprovação da Lei Antifumo, em muitas ações as secre-
tarias trabalharam lado a lado, numa mostra de adesão aos mesmos 
objetivos dentro do governo do Estado. Como exemplo, as pastas da 
Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência caminham juntas na 
Rede Lucy Montoro, que abriu seu primeiro hospital no ano passado, 
resultado de um investimento de 50 milhões de reais. A meta é entre-
gar mais cinco hospitais da rede até o fim de 2010.

 A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência é parceira tam-
bém da Secretaria da Habitação, que vem adotando um novo padrão, 
mais inclusivo, nas construções da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU). São imóveis com três dormitórios, pé-
direito mais alto e projetados para atender pessoas portadoras de defi-
ciência ou mobilidade reduzida.  

 O ano de 2009 consolidou a descentralização na área do meio 
ambiente. Como é quase impossível adotar uma gestão no setor sem 
o envolvimento dos municípios e da sociedade, o governo do Estado 
buscou a adesão das prefeituras à segunda edição do projeto Município 
Verde Azul. Elas assumem um protocolo de boas práticas ambientais, 
como o combate ao desperdício de água e a recuperação da mata ciliar. 
Esse esforço garantirá um futuro mais verde para São Paulo.

 Em 2009, o Estado mostrou que estava preparado para enfrentar os 
reflexos da crise econômica mundial. O agronegócio é um importante 
indicador nesse sentido. No ano passado, a produção paulista chegou 
a 40,6 bilhões de reais – ante os 38 bilhões de 2008 – e o volume de 
exportações cresceu 9,9%, totalizando 17,05 bilhões de dólares. Cifras 
tão altas foram atingidas graças também ao trabalho dos seis institutos 
de pesquisas vinculados à Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

 Para escoar a produção com mais eficiência e economia, o agrone-
gócio paulista depende de rodovias e estradas vicinais em boas con-
dições. Entre 2007 e 2009, foram gastos 2,2 bilhões de reais na con-
servação de mais de 7,7 mil quilômetros de rodovias e mais 4,5 mil 
quilômetros serão recuperados em 2010. Além disso, o Programa de 
Concessões Rodoviárias investiu 3,2 bilhões de reais na operação e ma-
nutenção das rodovias paulistas, que figuram entre as melhores e mais 
seguras de todo o país em todos os rankings apresentados.

 Enfim, foram muitas ações em três anos – e há mais a fazer em 
2010. Confira, nas próximas páginas, por que tantas realizações de 
cada secretaria estão fazendo de São Paulo um Estado cada vez melhor.
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SPadministração penitenciária

Organizacão 
sistemática

Por ter a polícia que mais faz detenções no país, o 
governo do Estado tem investido na construção de 
mais presídios. Mas há também a preocupação com 

a volta do ex-detento à sociedade. Estão em andamento, 
desde 2007, programas para a reintegração daqueles que 
já cumpriram a sentença e para a aplicação de penas al-
ternativas a infratores que cometeram pequenos delitos. 
Em 2009, a Secretaria da Administração Penitenciária ini-
ciou mais dois projetos inéditos voltados exclusivamente 
para a reinserção social, e que imediatamente se torna-
ram referência de qualidade no sistema prisional.

Em junho do ano passado, foi implantado no Centro 
de Detenção Provisória de Sorocaba o programa Carpe 
Diem, termo em latim que significa “aproveite o momen-
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Acima, vista
externa do CDP 
de Pinheiros, 
uma das 
unidades mais 
recentes. 
Ao lado, agente 
penitenciário 
faz vigia 
em sua torre

to”. O modelo consiste em separar 
os internos primários (aqueles que 
cometeram o primeiro delito) dos 
reincidentes. Em vez de dividir o 
mesmo espaço com criminosos de 
alta periculosidade, os presos que 
participam do projeto são separados 
em alojamento próprio. São ainda 
submetidos a terapias psicossociais 
e atividades voltadas ao desenvolvi-
mento pessoal, sempre com supervi-
são dos agentes de segurança. Com 
essa iniciativa, o governo pretende 
aumentar os índices de recuperação 
do indivíduo, fazendo assim com 
que ele não volte a representar uma 
ameaça para a sociedade. 

A maior iniciativa de recupera-
ção de presos já realizada no país, 
o programa Pró-Egresso foi lançado 
em conjunto com a Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho em 
2009. A ideia estimula a inclusão no 
mercado de trabalho daqueles que 
saem das penitenciárias paulistas e 
da Fundação Casa. No início, deverão 
ser oferecidas cerca de 5 mil vagas 
em cursos profissionalizantes manti-
dos pelo governo do Estado.

O objetivo central do projeto é fa-
zer com que, ao cumprir a pena, o de-
tento aprenda uma profissão, abrin-
do as portas para sua colocação no 
mercado de trabalho. Quem for qua-
lificado dentro e fora das unidades 
prisionais terá seu nome incluído no 
cadastro do programa Emprega São 
Paulo, um banco de dados consulta-
do por empregadores. 

Para que a aplicação do programa 
tenha caráter efetivo, está em dis-
cussão a possibilidade de os órgãos 
estaduais exigirem, das empresas 
vencedoras de licitações de obras rea-
lizadas pelo governo, 5% do seu nú-

mero total de vagas disponíveis aos 
ex-detentos. 

Prisões mais seguras
Além das medidas de reinserção, a 
atuação da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária está perseguin-
do mais dois pontos importantes: a 
manutenção da ordem nas prisões 
e a ampliação do número de vagas 
disponíveis no sistema carcerário. 
Todos os programas postos em práti-
ca desde 2007 estão alinhados com 
essas premissas, e os resultados obti-
dos revelam que o governo do Esta-
do tem acertado na diretriz adotada 
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O maior desafio do preso que já cumpriu pena é se reintegrar 
à sociedade. Para ajudá-lo nessa tarefa, o governo vem lan-
çando desde 2007 uma série de iniciativas. Uma das mais efi-
cientes é o Guia do Egresso, destinado ao detento que está 
em vias de sair da prisão. O material traz orientações simples 
que auxiliam o ex-preso no convívio social, como dicas de 
comportamento que levam a pessoa a adotar uma postu-
ra cidadã e responsável. Com mais de 120 mil exemplares 
distribuídos em sua primeira edição, em 2007, o guia é uma 
experiência inédita no Brasil. Em 2010, o governo deverá lan-
çar a segunda edição do manual, agora ampliada e revisada. 
Uma versão será distribuída na capital e região metropolitana 
e outra nas demais cidades paulistas.  

Guia Do EGrEsso

para o sistema prisional.
Os números mostram que São 

Paulo tem hoje o sistema penitenciá-
rio mais seguro e eficiente do Brasil. 
De 2007 a 2009, as rebeliões foram 
praticamente zeradas, o que repre-
senta um marco para o Estado com o 
maior contingente de presos do país. 
Isso é resultado, principalmente, de 
investimentos em novos equipamen-
tos de segurança e na capacitação 
dos funcionários que atuam no setor.

Apenas em 2008, foram destina-
dos 34 milhões de reais para a com-
pra de 188 aparelhos de raios eletro-
magnéticos (raio X) e 152 detectores 
de metal de alta sensibilidade. O 
aumento do número do quadro de 
profissionais também foi importan-
te para aprimorar a segurança do 
sistema prisional paulista. Em 2009, 
a Secretaria da Administração Peni-
tenciária nomeou, em média, oito 
funcionários por dia, num total de 
quase 3 mil contratados.

Outra prioridade da secretaria 
tem sido a ampliação do número 
de vagas nos presídios de São Paulo. 
Um cálculo simples ajuda a dimen-
sionar a importância dessa questão. 
Como retrato de sua eficiência, a po-
lícia paulista é a que mais prende 
no Brasil – anualmente, mais de 100 
mil prisões são realizadas no Estado. 
Como a população carcerária atual é 
de 158 mil pessoas, é fácil entender 
a urgência da criação de mais vagas 
para abrigar esse contingente.

Depois de elaborar um estudo 
com pleto sobre o assunto, o governo 
decidiu pela construção de 49 uni-
dades prisionais na região metropo-
litana de São Paulo e em cidades do 
interior. Com investimentos totais de 
1,5 bilhão de reais, o projeto resulta-

rá na abertura de 39,5 mil vagas car-
cerárias. O benefício dessa medida se 
reflete em toda a sociedade: o esvazia-
mento das cadeias públicas. Esses lo-
cais atualmente abrigam 11 mil pre-
sos guardados por policiais civis que, 
a partir da criação dos novos centros, 
serão transferidos para cuidar da se-
gurança nas ruas. As novas prisões 
devem ser inauguradas até 2011.

Conforme definido no planeja-
mento, serão construídos ao todo 12 
centros de detenção provisória mas-
culinos (locais destinados a abrigar 
os presos que aguardam julgamento), 
sete centros de progressão penitenciá-
ria (para quem está em regime de pri-
são semiaberta), oito penitenciárias 
femininas (para condenadas em re-
gimes fechado e semiaberto ou para 
quem aguarda a condenação) e 22 
penitenciárias masculinas (para sen-
tenciados em regime fechado). Cinco 
unidades serão entregues no primei-
ro semestre de 2010: os Centros de 

Detenção Provisória (CDPs) de Jundiaí 
e Franca, o Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de São José do Rio 
Preto e as Penitenciárias Femininas 
de Tupi Paulista e Tremembé. 

A distribuição geográfica das 49 
unidades leva em conta as necessi-
dades de cada região do Estado, onde 

Instalações das 
novas unidades. 
Destaque para a 
cozinha, onde 
os próprios 
presos produzem 
sua comida
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“É preciso 
  manter a ordem”

SPnotícias: Como o senhor defi-
ne a atuação da secretaria desde 
2007?

Lourival Gomes: Tem sido um pe-
ríodo em que tivemos de encarar 
desafios. O principal deles foi a ma-
nutenção da segurança, disciplina 
e ordem nas unidades prisionais 
do Estado. A pasta enfrentava uma 
situação de crise, com um quadro 
de rebeliões nos presídios e crimes 
contra os agentes de segurança. 
Mas, nos últimos três anos, redu-
zimos as rebeliões a quase zero e 
fizemos investimentos em equipa-
mentos de segurança que coibiram 
a entrada de celulares, armas e 
drogas, além de proporcionar me-
lhores condições de trabalho para 
nosso corpo funcional.

SP: Nesse período, o que foi reali-
zado de mais relevante?

Gomes: Certamente, os investi-
mentos na busca de municípios 
para receber 49 unidades prisio-
nais, que vão gerar um total de 39,5 
mil vagas até o ano de 2011. Desse 
total de unidades, já temos presí-
dios em fase final de construção, 
em processo de licitação e em trâ-
mites internos para desapropriação 
de áreas em todo o Estado. As novas 

unidades serão muito importantes 
para diminuir a lotação dos estabe-
lecimentos existentes e para criar 
melhores condições de custódia 
aos sentenciados. Além disso, vão 
contribuir para o esvaziamento de 
delegacias e carceragens, ação que 
será capaz de devolver ao policial o 
trabalho investigativo na sociedade.

SP: Quais são os planos da secreta-
ria para 2010?

Gomes: A curto prazo, temos a pre-
visão de entrega de três unidades: 
os Centros de Detenção Provisória 
de Franca e Jundiaí e o Centro de 
Progressão Peni-
tenciária de São 
José do Rio Preto. 
Com previsão de 
entrega ainda no 
primeiro semes-
tre,  somam mais 
de 2,6 mil vagas.

SP: Quais são os projetos mais im-
portantes para reintegrar os pre-
sos à sociedade?

Gomes: Em 2009, iniciamos dois 
projetos inéditos. No Centro de 
Detenção Provisória de Sorocaba, 
foi implantado o programa Carpe 
Diem, no qual presos primários são 
separados de internos mais perigo-
sos. Há também o Pró-Egresso, que 
visa estimular a inclusão no merca-
do de trabalho de egressos das peni-
tenciárias e da Fundação Casa. 

Nos últimos três anos, 
reduzimos as rebeliões 
a quase zero e 
priorizamos a seguraça

Secretário da Administração Penitenciária   Lourival Gomes

também estão em andamento investi-
mentos em educação, moradia, trans-
porte e saúde. As unidades prisionais 
serão construídas em áreas afastadas 
dos centros urbanos, e os prédios te-
rão alta tecnologia para coibir a en-
trada de armas e o uso de telefones 
celulares. Há um aspecto econômico 
vital nesse processo: todos os novos 
presídios vão abrir duas importantes 
frentes de trabalho em São Paulo. Du-
rante a fase de construção, serão ge-
rados 16,5 mil empregos. Assim que 
entrarem em operação, as unidades 
terão contribuído para a criação de 
13,19 mil contratações por meio de 
concurso público. Os cargos são de 
agentes de segurança penitenciária 
(ASP) e agentes de escolta e vigilância 
penitenciária (AEVP). 

O programa de construção de pre-
sídios do governo do Estado também 
se destaca pelas inovações: é a pri-
meira vez que São Paulo investe em 
unidades carcerárias para mulheres, 
em vez de apenas adaptar constru-
ções planejadas para homens. Além 
da área de saúde específica para as 
detentas, os estabelecimentos femi-
ninos estão ganhando um setor des-
tinado à amamentação, creche, bi-
blioteca, pavilhão de trabalho e área 
reservada para visitas íntimas. 

O custo de cada penitenciária fe-
minina é de 45 milhões de reais, 
com capacidade para 768 presas (660 
vagas no regime fechado e uma ala 
com 108 vagas para as detentas em 
regime semiaberto).

Penas alternativas 
Por meio da criação de centrais de pe-
nas e medidas alternativas (CPMA), a 
Secretaria da Administração Peniten-
ciária também tem ampliado a pos-

sibilidade de concessão delas para 
infratores considerados de baixo 
potencial ofensivo. As medidas têm 
ajudado o Judiciário a acompanhar e 
fiscalizar os infratores, e oferecem su-
porte técnico e administrativo para a 
aplicação das penas.

Fazer com que o preso cumpra 
uma medida alternativa é importan-
te por várias razões. Essa iniciativa 
não afasta o indivíduo da sociedade 
e não o exclui do convívio familiar. 
O objetivo é reduzir o índice de rein-
cidência criminal em delitos como 
desacato, estelionato, furto, lesão cor-
poral e abuso de álcool na direção. 

Antes de receber a punição, o in-
frator passa por uma avaliação de 
suas potencialidades (profissão, for-
mação escolar, habilidades) e, depois, 
é encaminhado para uma instituição 
que oferece postos de trabalho de 
acordo com seu perfil. Atualmente, 
existem 32 centrais em funciona-
mento em 31 municípios do Estado 
de São Paulo. 

A Fundação Professor Dr. Manoel 
Pedro Pimentel também investe em 
acões voltadas ao trabalho e à edu-
cação dos presos. No ano passado, 
cerca de 6 mil detentos participaram 
de cursos profissionalizantes e mais 
de 7 mil realizaram provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Outro avanço do sistema peniten-
ciário foi a expansão das salas de te-
leaudiência. Em 2009, o governo do 
Estado e o Poder Judiciário firmaram 
acordo para aumentar o número de 
salas, passando de 16 para 66. Os be-
nefícios serão a redução dos gastos 
com transporte e combustível, eco-
nomia com escolta, aceleração do jul-
gamento dos processos e eliminação 
do risco de fugas e resgates.  o
 



Pesquisa aliada  
ao agronegócio

Para alcançar números recordes no campo, 
a Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
vem investindo em ações que se refletem di-

retamente nos resultados do trabalho do produtor 
rural. Com orçamento de 800 milhões de reais, a 
pasta tem adotado medidas que beneficiam a vida 
do produtor, no sentido de diversificar a produção 
e melhorar a infraestrutura para o escoamento da 
safra, reduzir riscos e danos ambientais e financiar 
a aquisição de novos equipamentos. 

O transporte e o escoamento mais rápido e eficaz 
da produção resultam dos investimentos da pasta 
no programa Melhor Caminho, que recupera e con-
serva as estradas rurais. Graças à aplicação de recur-
sos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista 
(Feap), órgão de financiamento da secretaria, foi 

Inovação, parcerias e tecnologia fazem  
a diferença no trabalho no campo
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possível criar o programa Pró-Trator, 
que também ajuda nos resultados ob-
tidos no campo. Com ele, o produtor 
rural tem a possibilidade de adquirir 
um trator novo sem juros. 

No ano passado, 80% dos produ-
tos exportados passaram por alguma 
etapa de manufatura, comprovando 
o potencial de agroindustrialização 
do Estado. O resultado disso pode ser 
visto nos níveis de exportação, que 
cresceram 9,9% em comparação a 
2008, atingindo 17,05 bilhões de dó-
lares. O valor de tudo o que foi produ-
zido nas propriedades rurais paulis-
tas no ano passado soma 40,6 bilhões 
de reais, contra os 38 bilhões de 
2008. Os cinco itens que encabeçam 
o ranking do Estado (cana-de-açúcar, 
carne bovina, madeira de eucalip-

to, carne de frango e laranja para a 
indústria) respondem por 60,2% do 
total. Além disso, a diversificação da 
produção agrícola coloca São Paulo 
em posição de vanguarda em relação 
aos demais Estados brasileiros.

A evolução desses números tam-
bém tem a ver com o programa Risco 
Sanitário Zero, que busca dotar os ali-
mentos produzidos pelo agronegócio 
de padrões de qualidade e sanidade 
internacionais. O programa está in-
serido no novo sistema de defesa da 
agricultura paulista e baseia suas de-
cisões no conhecimento científico e 
análise de risco. Controles e trâmites 
por meio da informática estão sendo 
simplificados para reduzir custos aos 
produtores, com o objetivo de garan-
tir aos consumidores alimento sau-

dável, com qualidade internacional 
e com sustentabilidade ambiental, 
social e econômica. 

Estradas e máquinas
Realizado pela Companhia de De-
senvolvimento Agrícola de São Paulo 
(Codasp), órgão ligado à Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento, o 
programa Melhor Caminho recupe-
rou 7,6 mil quilômetros de estradas 
desde 1997, quando foi posto em prá-
tica pelo governo. 

Com a participação dos municí-
pios conveniados, foram investidos 
237,6 milhões de reais na melhoria 
de 3.409 quilômetros de estradas ru-
rais no triênio 2007/2009. Para 2010, 
estão previstos investimentos de 80 
milhões de reais para se chegar à 
marca de 5 mil quilômetros de vias 
rurais recuperadas.

A recuperação de estradas rurais 
com o aproveitamento de entulho da 
construção civil foi uma das novida-
des empregadas em 2009. Inovadora, 
a solução reutiliza sobras de constru-
ção para o revestimento primário de 

estradas de terra no lugar do tradi-
cional cascalho. O uso do material 
reciclado reduz custos e é ambien-
talmente mais sustentável, uma vez 
que preserva as jazidas naturais de 
cascalho, diminui a degradação e 
evita o depósito de entulho em locais 
inapropriados nas áreas urbanas. 

Atualmente com 3,7 mil inscritos, 
o Pró-Trator foi lançado em dezem-
bro de 2008. Ao todo, serão 6 mil veí-
culos financiados a juro zero e prazo 
de cinco anos para pagamento, com 
desconto médio de 20% nos valores 
para produtores que obtêm no míni-
mo 80% da renda bruta anual com a 
atividade agropecuária, limitada a 
400 mil reais por ano.

Funcionário do 
IAC observa 
plantação de 
café. Estudo 
ajuda a criar 
safras mais 
resistentes

No programa 
Pró-Trator, 
6 mil veículos  
serão financiados 
a juro zero

Ano Km Valor
2007 743,13 R$ 48 milhões
2008 1.553,99 R$ 110 milhões
2009 946,55 R$ 80 milhões
Total 3.243,67 R$ 238 milhões

PROGRAMA MELHOR CAMINHO 
(2007-2009)
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Agente financeiro do programa, o 
banco Nossa Caixa concede financia-
mento dentro do chamado crédito 
de recursos obrigatórios. A taxa de 
juros de 6,75% ao ano é absorvida 
pelo governo do Estado, por meio do 
Feap. Em 2009, o programa atendeu 
a uma reivindicação dos pequenos 
produtores e incluiu no programa 
máquinas com potência abaixo de 
50 cavalos. Antes disso, o Pró-Trator 
financiava somente tratores entre 50 
e 120 cavalos de potência. 

Créditos e seguro rural
Por meio do Feap, o governo do Es-
tado passou a oferecer duas linhas 
de crédito agrícolas aos pequenos e 
médios produtores rurais paulistas 
com taxas de juros menores que a in-
flação e subvenção de até metade do 
seguro total. Em 2007, a atual admi-
nistração reduziu a taxa de juros de 
4% para 3% e atendeu à classe média 
rural ao elevar o limite de renda do 
tomador de 215 mil reais para 400 
mil reais. No ano seguinte, foram 
criadas linhas de financiamento por 
cadeia produtiva com teto de 100    
mil reais. 

Pioneiro no Brasil, o Projeto Es-
tadual de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural também é de grande 
importância para o produtor pau-
lista. Em 2007, o Feap modificou a 
forma de pagamento da subvenção e, 
em 2008, as subvenções passaram a 
atender a todos os produtores rurais 
no limite de 24 mil reais. 

O governo do Estado estendeu a 
iniciativa no ano passado, ao aprovar 
em decreto a criação da subvenção 
do seguro rural para cancro e gree-
ning, doenças que atacam a citricul-
tura. Em 2010, um projeto inédito no 

n No Projeto Lupa, foram levantadas quase 325 mil unida-
des de produção agropecuária (UPAs), totalizando 20,5 
milhões de hectares

n A área média das propriedades caiu de 72 para 63 hecta-
res, o que mostra maior divisão da terra

n Dois terços das propriedades do Estado têm até 500 hec-
tares, portanto, são de médios produtores

n Houve crescimento na área de lavouras (temporárias, pere-
nes e de reflorestamento) de 34% para 44% da área total, 
além de crescimento da área de vegetação natural de 10% 
para 12%. Houve ainda um aumento da média de 1,2 ani-
mal por hectare para 1,4 animal por hectare

n Cresceu de 147 mil para 180 mil o número de propriedades 
que utilizam práticas de conservação de solo

n De 2007 a 2009, o número de UPAs que dispõem de ener-
gia elétrica para uso nas atividades agropecuárias passou 
de 122 mil para 248 mil

n O número de produtores sem instrução ou com instrução 
incompleta diminuiu de 59 mil para 28 mil. Já o número de 
produtores com curso superior completo aumentou de 52 
mil para 62 mil

n As UPAs que contam com computador passaram de 10 mil 
para 21 mil

Entre 2007 e 2008,  
os institutos de  
pesquisa receberam  
30 milhões de reais 

país oferecerá subsídio aos produto-
res que queiram assegurar o preço da 
sua safra por meio de mecanismos 
oferecidos no mercado financeiro. 
Em parceria com o Banco do Brasil, o 
Projeto de Seguro de Renda visa sub-
sidiar parte das operações que serão 
realizadas via mercado futuro, com 
base nas cotações da BM&F/Bovespa 
para milho, soja, café e boi.

Institutos de pesquisa
Para levar comida de melhor qua-
lidade à mesa do cidadão, a secre-
taria conta com seis institutos de 
pesquisa: Instituto Agronômico de 
Campinas, Biológico, de Zootecnia, 
de Tecnologia de Alimentos (Ital), de 
Economia Agrícola e de Pesca. Essa 
rede de conhecimento e tecnologia é 
coordenada pela Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta). 

Além de qualificar os produtores, 
a pasta tem sistematicamente inves-
tido para desenvolver novas tecnolo-
gias para o setor. 

Em 2007 e 2008, os institutos re-
ceberam aportes voltados para sua 
infraestrutura: 30 milhões de reais 
vindos do governo do Estado e das 
parcerias com as agências de fomen-
to à pesquisa em São Paulo para mo-
dernização e certificação dos centros 
e laboratórios, recuperando a capaci-
dade dos núcleos de geração de ino-
vações tecnológicas para responder 
com eficácia às demandas dos agen-
tes do agronegócio paulista. 

Em 2009, foram mais 9,5 milhões 
de reais desembolsados pela atual 
administração e outros 8 milhões 
de reais das agências de fomento e 
parcerias com o setor privado. Para 
2010, a expectativa é a aplicação do 
mesmo montante.

NÚMEROS
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Graças aos investimentos, a pes-
quisa paulista tem evoluído constan-
temente, garantindo a presença e a 
transferência de conhecimento e tec-
nologia para outros Estados, além de 
firmar convênios estratégicos com 
vários países, como México, China e 
Japão. No cultivo da cana-de-açúcar, 
São Paulo tem parcerias firmadas 
em várias regiões brasileiras, como 
o oeste baiano e os Estados de Tocan-
tins, Goiás e Mato Grosso. 

Ao multiplicar sementes certifi-
cadas, o Departamento de Sementes, 
Mudas e Matrizes permite a expor-
tação de cultivares e variedades de 
milho, feijão e cevada cervejeira para 
outros Estados. A partir do Instituto 
Agronômico, quase 25% das varieda-
des de café cultivadas no país têm 
origem na pesquisa paulista. No caso 
de combate às pragas e doenças, a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuá-
ria está levando conhecimento para 
o controle da raiva em herbívoros no 
Pará, colaborando na diminuição da 
doença naquele Estado. 

Na área de bioenergia, as pesqui-
sas de novos cultivares de cana-de-
açúcar permitiram o aumento de 

produtividade de 10% a 30% de açú-
car e álcool por hectare plantado. 

A diversificação da base genética 
dos canaviais garantiu mais seguran-
ça produtiva, e as espécies desenvolvi-
das para colheita mecanizada foram 
adaptadas para plantio nos cerrados 
de São Paulo. Tudo isso aumenta as 
possibilidades de produção de bio-
combustíveis e cogeração de energia.

O Centro de Cana já ofereceu 
tecnologia do setor sucroalcooleiro 
para países africanos como Moçam-
bique e Angola. Com a Austrália, um 
acordo de cooperação técnica permi-
te a troca de experiências sobre cana 
e ovinocultura.

A pesquisa paulista exportou 
para a China tecnologia na área de 
batatas, com remessa de materiais e 
garantia de dividendos para suas ins-
tituições. No setor pesqueiro, Chile e 
Noruega são parceiros no intercâm-
bio de tecnologias.

Projetos e parcerias
Em abril de 2009, a secretaria divul-
gou o Levantamento Censitário das 
Unidades de Produção Agropecuária 

Pesquisadora  
do Instituto 
de Tecnologia 
de Alimentos  
trabalha no 
laboratório de 
análises, em 
Campinas
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Quase 25% do café 
consumido no país tem 
origem em pesquisas 
do Instituto Agronômico

(Projeto Lupa), que pesquisou 324.720 
unidades de produção agropecuária 
(UPAs) e envolveu o trabalho de quase 
3 mil pessoas. O levantamento forne-
ceu um amplo quadro do setor, desde 
a área dos estabelecimentos rurais e 
sua produção até as tecnologias em-
pregadas. A área de cobertura é de 20 
milhões de hectares nos 645 municí-
pios do Estado.

Com dados relativos ao biênio 
2007/2008, a Secretaria da Agricul-
tura e Abastecimento conta agora 
com uma base atualizada da agrope-
cuária paulista. O Lupa mostrou que 
dois terços das propriedades rurais 
do Estado têm 500 hectares, ou seja, 
se enquadram na faixa dos médios 
produtores. O levantamento também 
indica que a principal cultura de São 

RANKING dOS 10 PRINCIPAIS PROduTOS

Agentes  
controlam o  
desenvolvimento 
de novas culturas

 PROduTO VALOR dA PROduÇÃO (R$)
 Cana-de-açúcar                    15,5 bilhões
 Carne bovina                                     5,6 bilhões
 Madeira de eucalipto                       2,7 bilhões
 Carne de frango                    2,2 bilhões
 Laranja para a indústria       2,0 bilhões
 Ovos                                       1,4 bilhão
 Milho                                       1,35 bilhão
 Leite C                                               0,98 bilhão
 Café beneficiado                  0,89 bilhão
 Soja                                        0,88 bilhão

agricultura e abastecimento
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“Investimos na
linha de produção”

SPnotícias: Como o senhor define 
sua gestão nesta pasta?

João de Almeida Sampaio Filho: 
É uma gestão baseada na produção. 
Buscamos mais renda e empregos, 
investimos em pesquisa, amplia-
mos o acesso ao crédito pelo produ-
tor por meio do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista e garanti-
mos o alimento seguro ao consu-
midor, com um sistema de defesa 
agropecuária mais bem estrutura-
do, com mais profissionais e com 
uso da inteligência da informação.

SP: O que foi feito de mais relevan-
te no período?

Sampaio: Os investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento foram 
os maiores dos últimos 25 anos. 
Houve acesso ao crédito, com inova-
ções como o Pró-Trator, um modelo 
único de financiamento no país no 
qual o governo do Estado banca os 
juros para o produtor na aquisição 
de um trator novo. Duplicamos os 
investimentos no programa Melhor 
Caminho, melhorando as condi-
ções das nossas estradas e permi-
tindo o escoamento da produção. 
De 1997 a 2006, foram recuperados 
5 mil quilômetros, e nossa meta é 
superar essa marca nos quatro anos 

da atual administração. Em termos 
de defesa agropecuária, recupera-
mos o status sanitário para a carne 
bovina de São Paulo como livre da 
febre aftosa. Assim, retomamos as 
exportações para três mercados: 
Rússia, União Europeia e Chile. 
Atua mos no protocolo agroambien-
tal do setor canavieiro para o fim 
das queimadas e na elaboração do 
zoneamento agroambiental, que 
criou restrições para a expansão da 
cana e instalação de novas usinas.

SP: O que está sendo planejado 
para 2010?

Sampaio: Con-
tinuaremos com 
os investimentos 
para moderniza-
ção e certificação 
de laboratórios e 
assistência técni-
ca ao produtor. 
Devemos assinar convênio com o 
Banco Mundial para a segunda fase 
do Programa de Microbacias, total-
mente voltado ao desenvolvimento 
sustentável e geração de renda. No 
Melhor Caminho, atendemos a to-
dos os municípios do interior do 
Estado, de 2007 até agora, e deve-
mos continuar recuperando es-
tradas e trechos críticos. Teremos 
novidades como o seguro contra 
cancro e greening para os citricul-
tores e trabalharemos com o proje-
to de seguro de renda.

Os investimentos 
em pesquisa foram 
os maiores dos 
últimos 25 anos

Secretário da Agricultura e Abastecimento  João de Almeida Sampaio Filho

Paulo é a cana-de-açúcar, que ocupa 
31% das UPAs. 

O censo ainda permite saber por 
quais razões determinada região está 
produzindo mais um certo produto 
enquanto outra optou pela criação 
de animais. Se o Levantamento Cen-
sitário indicar que uma região tem 
uma frota muito reduzida de trato-
res, a secretaria tem condições de dis-
seminar o Pró-Trator naquele lugar, 
por exemplo.

Com isso, os projetos mantidos 
pela secretaria ajudam a alavancar a 
atividade do produtor rural. É o caso 
do projeto Vivaleite, que distribui 
leite in natura enriquecido com vi-
taminas A e D e ferro para combater 
a anemia em crianças de 6 meses a 
6 anos de idade e em idosos. Mensal-
mente, 10,8 milhões de litros de leite 
são distribuídos nos 645 municípios 

de São Paulo para 3 mil entidades 
cadastradas e ativas que atendem em 
torno de 708 mil famílias. Cada famí-
lia recebe 15 litros de leite por mês.

Além de garantir a segurança ali-
mentar, o projeto absorve quase 10% 
da produção de leite tipo C de todo 
o Estado, gerando renda e emprego 
no campo. Só na capital e na Grande 
São Paulo, 84 mil idosos passaram a 
ser atendidos pelo programa. Houve 
também a ampliação do acompanha-
mento antropométrico, que verifica 
a altura e o peso das crianças. Hoje, 
606 municípios registram esses da-
dos on-line nos centros de saúde 
municipais, facilitando o desenvolvi-
mento de políticas públicas.

Em 2008, uma pesquisa da Facul-
dade de Saúde Pública da Universida-
de de São Paulo acompanhou crian-
ças atendidas pelo projeto Vivaleite 
durante seis meses. Elas apresenta-
ram 55% de redução da presença de 
anemia grave quando comparadas a 
crianças não atendidas. 

Já o funcionamento dos restau-
rantes Bom Prato é uma parceria 
firmada entre a Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento e entidades 
comunitárias da sociedade civil sem 
fins lucrativos. As entidades parcei-
ras são responsáveis pela gestão do 
restaurante, que envolve o forneci-
mento das refeições, e por toda a 
assistência aos usuários. As refeições 
são monitoradas pelas nutricionistas 
da pasta, e periodicamente são envia-
das amostras para análise no Ital.

As 30 unidades de restaurantes 
populares do Estado servem, por ape-
nas 1 real, refeições completas com-
postas de arroz, feijão, carne, farinha 
de mandioca, legumes, salada, pão, 
suco e fruta. o

Funcionário do 
IAC trabalhando 
em campo de 
pesquisa de café
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Por uma vida 
longa e ativa

No Estado de São Paulo, eles já são 4,4 milhões e 
devem chegar a 7 milhões em 2020. Cada vez mais 
numerosa, a população idosa cresce em razão do 

aumento da expectativa de vida e dos avanços da medici-
na. Pensando nisso, o governo do Estado criou, em 2008, 
o Futuridade – Plano Estadual para a Pessoa Idosa. Sob 
coordenação da Secretaria Estadual da Assistência e De-
senvolvimento Social (Seads), o programa envolve ações 
de diferentes secretarias e órgãos estaduais, cumprindo o 
Estatuto do Idoso e o Plano de Ação Internacional para o 
Envelhecimento.

A Seads dá apoio técnico aos municípios para diag-
nosticar a situação do idoso e o que precisa ser feito para 
melhorá-la. O principal instrumento do plano é o Índice 
Futuridade, que mede as ações de proteção social para 
as pessoas acima de 60 anos, a participação delas em 
atividades de lazer, esporte e cultura e suas condições de 

Com o diagnóstico do atendimento nos municípios, o governo 
do Estado melhora a qualidade de vida dos cidadãos 
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Crianças  
desenvolvem 
práticas 
circenses: 
atividades para 
quem vive em 
vulnerabilidade 
social

No programa 
Ação Jovem, 
jovens entre  
15 e 24 anos 
fazem cursos 
de capacitação 
profissional

saúde. Construída em parceria com 
a Fundação Seade, essa ferramenta 
de gestão está baseada nos conceitos 
de envelhecimento ativo da Organi-
zação Mundial da Saúde e recebeu a 
chancela do Fundo de População das 
Nações Unidas. 

Também foram destinados recur-
sos às Publicações Futuridade, elabo-
radas em parceria com a Fundação 
Padre Anchieta por uma equipe de 
especialistas. Dirigidas aos prefeitos, 
gestores, dirigentes de entidades e 
familiares de idosos, são uma cole-
tânea de publicações e um DVD que 
abordam desde políticas públicas 
para a terceira idade até informações 
sobre a perspectiva social, psicológi-
ca e cultural do idoso. 

Em 2010, o projeto Quero Vida 
apoiará os municípios na criação de 
espaços de acolhimento, proteção 

e convivência onde idosos semide-
pendentes, em situação de vulnera-
bilidade social, poderão passar o dia, 
retornando a suas famílias no fim da 
tarde. Cada unidade oferecerá aten-
dimento a 50 idosos. 

 O Estado também vai disponibi-
lizar recursos para obras de implan-
tação da unidade de atendimento e 
aquisição de equipamentos (inclu-
sive adequações necessárias para a 
utilização por idosos), ficando a car-
go das cidades a verba necessária ao 
custeio e aos recursos humanos. 

Entidades cadastradas
Em maio de 2009, entidades paulis-
tas de assistência social e saúde sem 
fins lucrativos passaram a se bene-
ficiar com os créditos do programa 
Nota Fiscal Paulista. Para isso, as 
instituições devem estar cadastra-
das no Sistema Pró-Social, da Seads, 
e no sistema da NFP. A partir daí, os 
consumidores podem transferir seus 
créditos às instituições ou doar as 
próprias notas (veja o quadro).

Com a finalidade de aumentar o 
número de instituições beneficiadas, 
a secretária da Assistência e Desenvol-
vimento Social, Rita Passos, visitou to-
das as regiões do Estado entre setem-
bro e outubro do ano passado para 
divulgar o programa. Em novembro 
último, mais de 3 mil entidades já 
estavam cadastradas no Pró-Social e 
habilitadas a receber os créditos. 

O Sistema Pró-Social é uma base 
de dados que permite aos gestores 
públicos identificar quem são e onde 
moram as famílias com alta vulnera-
bilidade social e a quais programas 
e serviços elas têm acesso. O banco 

armazena dados de 6 milhões de pes-
soas, que podem ser consultados, via 
internet, pelas secretarias. É uma das 
principais ferramentas de gestão da 
política social no Estado.

Outra ação que diminuiu a buro-
cracia foi o Sistema PMAS Web, apli-
cativo que permite a transmissão de 
dados em tempo real. O método agili-
zou a coordenação e gerenciamento 
pelo Estado dos Planos Municipais 
de Assistência Social, em que as pre-
feituras detalham as ações de prote-

O projeto Quero Vida 
criará espaços de  
convivência para os 
idosos passar o dia
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ção que serão executadas, abrindo 
a possibilidade de receber recursos. 
Em 2009, a Seads repassou aos mu-
nicípios 59,3 milhões de reais para o 
financiamento de ações de Proteção 
Social Básica (prevenção de risco so-
cial) e 68,8 milhões de reais para Pro-
teção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade (indivíduos ou famí-
lias que já se encontram em situação 
de violação de direitos). 

Virada Social
Desde sua criação, em 2007, a Virada 
Social já passou pelos bairros da Vila 
Brasilândia e São Mateus, na capital, 
e gerou mais de 160 ações de melho-
ria da qualidade de vida dos mora-
dores. Articulado pela Seads com a 
prefeitura, sociedade civil e outras se-
cretarias, o programa começa com a 
entrada da Polícia Militar para o res-
tabelecimento da segurança na área. 
O poder público e a sociedade civil 

se organizam para realizar ações de 
curto, médio e longo prazos.

 Com início em 2009, a Virada So-
cial está agora em Paraisópolis, com 
ações nas áreas de saúde, educação, 
habitação, esporte, cidadania, meio 
ambiente e cultura: 22 já foram con-
cluídas, 75 estão em andamento e 15 
em articulação. Entre as realizadas 
estão o Poupatempo Móvel, que fez 
mais de 4,1 mil atendimentos; a Jor-
nada da Saúde, com a participação 
de 6,4 mil pessoas; e duas Jornadas 
da Cidadania, que promoveram mais 
de 21 mil atendimentos. Estão previs-
tas ainda a implantação de um par-

que público e a instalação do Centro 
de Integração da Cidadania, de um 
Telecentro e de uma Escola Técnica.

Capacitação
Em 2009, a Seads promoveu a capa-
citação de 1,5 mil gestores e técnicos 
de assistência social dos Centros de 
Referência da Assistência Social dos 
municípios. São Paulo conta com 
675 centros, que atendem 3 milhões 
de pessoas por ano. Elas recebem in-
formação e orientação, inserção em 
serviços socioeducativos e encami-
nhamentos a outras políticas, pro-
moção de acesso à renda e acompa-
nhamento sociofamiliar.

Para as entidades sociais, a Agên-
cia de Desenvolvimento Social pro-
moveu o Projeto de Capacitação de 
Entidades Sociais, que treinou 600 
representantes de 300 instituições 
da capital, Baixada Santista, região 
metropolitana de São Paulo e Campi-
nas. As aulas tiveram como objetivo 
a autossustentabilidade das entida-
des e abordaram temas como gestão 
de projetos, captação de recursos e 
planejamento estratégico. Os planos 
de negócios das organizações serão 
acompanhados pela agência até sua 
consolidação. Os projetos considera-
dos viáveis poderão receber financia-
mento para sua implantação.

Transferência de renda
A fim de evitar a evasão escolar, a 

Seads também se preocupa com a ca-
pacitação de jovens para o trabalho. 
O programa Ação Jovem estimula 
pessoas de 15 a 24 anos em situação 
de vulnerabilidade social a comple-
tar os estudos. Caso permaneçam na 
escola, os alunos recebem 60 reais 
por mês durante três anos. A partir 

deste ano, uma parceria firmada com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac-SP) vai disponibi-
lizar a esses jovens, gratuitamente, 
cursos de capacitação para o traba-
lho. O objetivo é que em seis meses 
de curso o aluno esteja apto a entrar 
no mercado de trabalho. Outra par-
ceria, com o Serviço Social do Comér-
cio (Sesc-SP), dá aos beneficiários do 
Ação Jovem acesso aos serviços de 
esporte, cultura e lazer oferecidos pe-

A Virada Social  
ajuda a melhorar a 
qualidade de vida dos 
moradores da capital

NotA FiscAl PAulistA 
PArA iNstituições sociAis 

O consumidor que pretende fazer a doação pode pedir a nota 
sem o CPF e encaminhá-la para a entidade que quiser benefi-
ciar. Outra maneira é cadastrar as notas no sistema da NFP em 
nome da instituição. Para quem informou o CPF na nota, basta 
aguardar a liberação dos créditos e depois repassá-los para a 
entidade, sem limite de valor. As instituições também poderão 
participar dos sorteios, concorrendo com os bilhetes gerados 
por suas próprias compras e pelas notas doadas. Mais informa-
ções no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Representantes de en-
tidades ainda não cadastradas na Seads podem acessar o site 
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br para obter informações.

O Poupatempo 
Móvel é uma 
das ações da 
Virada Social: 
mais de 4 mil 
atendimentos 
no bairro  
de Paraisópolis

capacitação 
de entidades 
sociais: 
treinamento para 
300 instituições
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“Consolidar o  
Futuridade”

SPnotícias: O que foi feito de mais 
relevante na assistência e desen-
volvimento social desde 2007?

Rita Passos: Destaco duas gran-
des conquistas: a consolidação do 
Plano Estadual para a Pessoa Idosa, 
denominado Programa Futurida-
de, e o decreto que possibilitou a 
ampliação dos benefícios da Nota 
Fiscal Paulista para as entidades 
assistenciais do Estado. No final de 
2008, o governo do Estado instituiu 
um acordo de cooperação para que 
as secretarias implantassem ações 
norteadas pelo Futuridade. Hoje, 
constatamos a participação de ór-
gãos estaduais e municipais em 
projetos para a população acima de 
60 anos. A Seads lançou, no começo 
do ano passado, o Índice Futurida-
de, para identificar o desempenho 
de cada município no atendimento 
aos idosos. Produzimos um mate-
rial de capacitação para propiciar 
a formação de profissionais para 
atuar com essa população. E vamos 
implantar o projeto Quero Vida, em 
que a meta é proporcionar espaço 
de acolhimento, proteção e convi-
vência a idosos semidependentes 
cujas famílias não tenham condi-
ções de prover esses cuidados du-
rante todo o dia ou parte dele.

SP: Como a senhora avalia o repas-
se dos benefícios da Nota Fiscal 
Paulista para as entidades sociais?

Rita: Entre setembro e outubro pas-
sado, percorremos as cidades-sede 
das 26 diretorias regionais e fala-
mos com cerca de 6,5 mil pessoas, 
entre gestores sociais e representan-
tes de entidades sociais dos 645 mu-
nicípios. Até agosto, 2.591 entidades 
estavam ativas no Pró-Social e aptas 
a se beneficiar com o programa. 
Hoje, são 3 mil organizações cadas-
tradas, que receberam 1,04 milhão 
de reais em créditos, 515 mil em 
doações e 87,3 
mil em prêmios, 
além da doação 
de 2,9 milhões 
de documentos 
fiscais.  
 

SP: Quais são as 
ações previstas para 2010?

Rita: O desafio para 2010 será es-
tender as ações do Futuridade, com 
a ampliação do Quero Vida. Preten-
demos investir na capacitação pro-
fissional de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, de acordo com a 
realidade de cada município. Com 
isso, estaremos oferecendo as ferra-
mentas para que elas se preparem 
para sua inclusão no mercado. Fa-
lando numa linguagem popular, 
precisamos dar os ingredientes e a 
receita, e não o prato já pronto. 

Devemos oferecer  
ferramentas para  
preparar as pessoas 
para o trabalho 

Secretária da Assistência e Desenvolvimento Social   Rita Passos

Rita Passos

las unidades da instituição. 
Também coordenado pela Seads, 

o Renda Cidadã presta apoio finan-
ceiro a famílias com renda mensal 
inferior a 100 reais per capita. Para 
recebê-lo, a mãe deve participar de 
atividades socioeducativas e de gera-
ção de renda, e os filhos entre 6 e 15 
anos precisam frequentar a escola. 
Os menores de 7 anos devem ter a 
carteira de vacinação em dia. 

 
Direitos da criança
Além de promover 15 seminários 
regionais sobre erradicação do tra-
balho infantil no final de 2008, no 
ano passado a Seads apoiou os mu-
nicípios na elaboração de planos de 
enfrentamento desse problema. No 

Vale do Ribeira, por exemplo, as cida-
des identificaram que os principais 
casos estavam relacionados à agricul-
tura, prostituição, tráfico de drogas e 
roubo de cargas. Após o diagnóstico, 
a Seads mobilizou os 14 municípios 
da região para elaborar planos de 
acordo com a realidade local.

Para adolescentes infratores, o Es-
tado foi pioneiro na transição das me-
didas socioeducativas em meio aber-
to da Fundação Casa, cumprindo as 
diretrizes da po lítica nacional. Com 
isso, as atividades de liberdade assis-
tida ocorrem nos Centros de Refe-
rência Especializados de Assistência 
Social. São atendidos os adolescentes 
e também suas famílias. 

Em 2009, essa transição contou 
com o apoio da Frente Paulista de 
Municípios e envolveu 120 cidades 
que já haviam municipalizado o 
atendimento. Os recursos, antes re-
passados pela Fundação Casa, pas-
saram a ser enviados pela Seads. Em 
2010, a mudança valerá para as de-
mais regiões que têm o serviço. 

Os direitos da infância e da adoles-
cência também são o principal desa-
fio da Rede Social São Paulo, aliança 
formada por mais de cem organiza-
ções da sociedade civil, do setor em-
presarial e do governo. A rede une 
educadores, profissionais de saúde, 
assistentes sociais, advogados, poli-
ciais, conselheiros de direitos, conse-
lheiros tutelares, juí zes da Infância, 
promotores de Justiça e defensores 
públicos em torno do tema. Desde 
2005, a Rede Social São Paulo pro-
moveu 258 encontros temáticos no 
Estado, mobilizou 20.071 lideranças 
e apresentou 340 propostas para o 
cumprimento efetivo dos direitos da 
criança e do adolescente. o

A prática esportiva 
é uma das medidas 
socioeducativas da 
Fundação Casa
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O papel  
de coordenar

Com a participação de vários órgãos, a Casa Civil controla políticas  
do governo, apoia projetos sociais e a cultura no Estado
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SPcasa civil

Com a articulação da Secretaria da Casa Civil, o Esta-
do está cada vez mais presente nos 645 municípios 
paulistas. Afinal, cabe a ela o papel de coordenar as 

ações do governo junto às cidades e demais pastas para 
unificar as medidas públicas. Em 2009, a política de apro-
ximação com os municípios contabilizou 3,2 mil atendi-
mentos a prefeitos, vereadores e deputados. 

Em 2007, a Casa Civil passou a estreitar ainda mais o 
relacionamento com os municípios e também com as re-
giões em que eles se situam. Em 2009, foram realizadas 15 
grandes reuniões com as associações e consórcios munici-
pais, com a presença de 377 representantes para discussão 
de problemas comuns às cidades de uma mesma região. 

Desses encontros surgiu, por exemplo, o programa Pa-
trulha Urbana, que é a liberação de recursos por meio da 
Secretaria de Economia e Planejamento para a aquisição 
de um conjunto de máquinas e equipamentos destinados à 
execução de obras urbanas.
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Para os 82 municípios com popu-
lação acima de 80 mil habitantes, o 
Estado iniciou, em 2009, atendimen-
to especial que libera recursos para 
obras pontuais de grande porte: fo-
ram 25 demandas, com investimen-
tos de 33 milhões de reais. Em 2010, o 
atendimento deve se estender a mais 
25 municípios. Além disso, a Casa 
Civil oferece pronto atendimento e 
agilidade no encaminhamento das 
demandas dos cidadãos, bem como 
as acompanha junto às demais se-
cretarias. Em 2009, foram 9.564 cor-
respondências, que geraram 6.501 
respostas diretas a cidadãos e ao ter-
ceiro setor.

Com a atuação da Casa Civil, cida-
des de regiões menos desenvolvidas 
também receberam um pacote de 
investimentos para serem aplicados 
em infraestrutura, obras de abasteci-
mento e saneamento, pavimentação 
e recuperação de estradas, ampliação 
e reforma de escolas, regularização e 
entrega de moradias, saúde, institui-
ções de ensino e fóruns. 

No Pontal do Paranapanema, o 
montante foi de 987,7 milhões de 
reais para a execução de um conjun-
to de obras como a entrega de 5.752 
moradias, a pavimentação de 141,80 
quilômetros e recuperação de 484,07 
quilômetros de estradas vicinais, 
além de mais 53,54 quilômetros de 
acessos aos municípios. Um fórum 
em Teodoro Sampaio, uma unidade 
do Poupatempo em Presidente Pru-
dente e dois Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs) são as ações 
previstas para este ano.

O Vale do Ribeira recebeu 467,3 
milhões de reais. Na região, serão 
cadastrados mais de 2,5 mil imóveis 
e entregues 716 moradias. A cidade 

de Registro terá uma Escola Técnica 
(Etec), e as escolas da região ganha-
rão melhorias por meio de 169 obras 
de ampliação e reforma. O governo 
do Estado deverá firmar 41 convê-
nios para investimento em infraes-
trutura urbana, além de 123 obras 
de ampliação do abastecimento de 
água e rede de esgotos. Em 2010, se-
rão pavimentados 157,8 quilômetros 
e recuperados 83,2 quilômetros de 
estradas vicinais e mais 53,92 quilô-
metros de acessos aos municípios.

Para o sudoeste paulista, a Casa Ci-
vil articulou um pacote de 1,2 bilhão 
de reais em investimentos a partir de 
2007. Na região, haverá a entrega de 
3,15 mil títulos de propriedade em 
assentamentos rurais e 443 mora-
dias, a construção do Fórum de Tatuí 
e a implantação dos AMEs de Itapeva 
e de Itapetininga. Além de nove con-
vênios para canalização de córregos, 
perfuração de poços e controle de 
erosões, a atual administração con-
tabiliza 366 obras de ampliação e 

reforma de escolas, pavimentação 
de 397,8 quilômetros de estradas vi-
cinais e recuperação de 31,79 quilô-
metros de rodovias estaduais e 797 
quilômetros de estradas. 

Interesse público
Desde 2007, a Casa Civil investe tam-
bém na reorganização, revitalização 
e valorização da Corregedoria Geral 
da Administração (CGA). Além de 
atuar na repressão e na prevenção de 
práticas contrárias ao interesse pú-
blico, a CGA preserva os princípios 
de legalidade, moralidade e eficiên-
cia dos atos de gestão administrati-
va. O monitoramento da evolução 
patrimonial dos dirigentes e a publi-
cidade de suas declarações de bens e 
valores também são atribuições do 
órgão. No ano passado, houve a in-
tegração física das Unidades Proces-
santes Permanentes (UPPs) de todas 
as secretarias, salvo as da Educação e 
da Saúde, no mesmo edifício-sede da 
Corregedoria. 

Oftalmologista verifica 
olhos de estudante no 
projeto Visão do Futuro. 
Abaixo, detalhe do par de 
óculos que foi distribuído

Os principais prOjetOs 
da casa ciVil em 2009

lei antifumo
Número 13.541, de 7 de maio
Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, ca-
chimbos ou qualquer outro produto fumígeno em ambiente 
de uso coletivo, público ou privado
 
lei do cerrado
Número 13.550, de 2 de junho
Trata da utilização e proteção da vegetação nativa do bioma 
cerrado no Estado de São Paulo
 
Bolsa talento esportivo
Número 13.556, de 9 de junho
O projeto institui programa destinado aos praticantes 
de esportes de rendimento em modalidades olímpicas e 
paraolímpicas, individuais e coletivas
 
cpetur 
Número 13.560, de 1º de julho
Cria a Companhia Paulista de Eventos e Turismo (CPetur)
 

lei específica da Billings
Número 13.579, de 13 de julho
Define a área de proteção e recuperação dos 
mananciais da Billings
 
temporários
Lei complementar número 1.093, de 16 de julho
Trata da contratação por tempo determinado de 
servidores temporários
 
Valorização por mérito
Lei complementar número 1.097, de 27 de outubro
Institui o sistema de promoção por mérito para os profissio-
nais do quadro do magistério da Secretaria da Educação
 
mudanças climáticas
Número 13.798, de 9 de novembro
Estabelece a Política Estadual de Mudanças Climáticas
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Para 2010, a CGA deve finalizar o 
sistema integrado de gerenciamento 
de convênios com entidades não go-
vernamentais e implantar o cadastro 
positivo de entidades. O site do órgão 
será reformulado para ser um portal 
de acompanhamento das práticas de 
gestão por dirigentes, gestores e pela 
população. Outras ferramentas de 
controle serão reformuladas, operan-
do em conjunto com sistemas já exis-
tentes ou em desenvolvimento nas 
diversas esferas. A atuação da CGA 
deverá ser ampliada, com o fortaleci-
mento do quadro funcional e a con-
solidação das corregedorias setoriais.

Projetos solidários
Em 2009, a Casa Civil pôs em prática, 
por meio do Fundo de Solidariedade 
e Desenvolvimento Social e Cultural 
do Estado de São Paulo (Fussesp), 
projetos que privilegiam a criança 
e a inserção social. Nesse âmbito 
destacam-se os programas Visão do 
Futuro e o Pedalando e Aprendendo. 
O primeiro realiza testes de acuidade 
visual em alunos matriculados na 1ª 
série do ensino fundamental da rede 
pública estadual. Das 13.919 crianças 
que participaram dos nove mutirões 
na capital, 5.361 ganharam óculos. 

Já o Pedalando e Aprendendo, 
além de receber doações de bicicle-
tas e capacetes de segurança novos, 
entrega bicicletas para alunos de 11 
a 14 anos de regiões menos desenvol-

vidas e capacita jovens acima de 16 
anos para atividades de montagem, 
manutenção e reparo de bicicletas. 
Em 2009, o curso formou 480 jovens 
pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai). Desde 2007, o 
programa doou bicicletas e capacetes 
a 1.432 alunos da rede pública. 

O Fussesp também criou a Praça de 
Exercícios do Idoso, no Parque da Água 
Branca, na capital, com seis estações 
dotadas de placas autoexplicativas 
pa ra a realização segura de exercícios 
físicos sem a necessidade de acompa-
nhamento de um especialista. Mais 
de 600 cidades já se interessaram pelo 
projeto, para o qual o governo repassa 
12 mil reais destinados à compra de 
material para a construção da praça. 
Outra importante iniciativa do Fus-
sesp foi a Campanha do Agasalho, que 
em 2009 arrecadou 23 milhões de pe-
ças. O Fundo enviou cobertores novos 

para os 27.279 leitos das Santas Casas 
e hospitais filantrópicos do Estado. 

História guardada
O Arquivo Público do Estado, tam-
bém sob a guarda da Casa Civil, ga-
nhará três espaços de atendimento 
coletivo para pesquisas em grupo, 
novos laboratórios de preservação, 
restauração, microfilmagem e digi-

ações em regiões 
menOs desenVOlVidas

pontal do paranapanema
n Fatec em Presidente Prudente 
n 115 convênios para investimento em infraestrutura urbana
n	 77 obras de ampliação e reforma de escolas e cobertura 
 de quadras esportivas 
n	 1.252 moradias 
n	 11 obras de ampliação do abastecimento de água e 
 esgotamento sanitário 
n	 Entrega de 24 ambulâncias e 9 veículos de transporte 
 de pacientes 
n	 Recuperação de 141,7 quilômetros de estradas vicinais, 
 de 192,8 quilômetros de estradas rurais e de 116,6 
 quilômetros de rodovias estaduais
n	 Pavimentação de 5,03 quilômetros de estradas vicinais

Vale do ribeira
n Estadualização do Hospital Regional de Itanhaém 
n	 Ampliação do Hospital São João de Registro 
n	 108 convênios para investimento em infraestrutura urbana 
n	 93 obras de ampliação e reforma de escolas e cobertura 
 de quadras esportivas 
n	 287 moradias e entrega de 281 títulos de propriedade 
 em assentamentos rurais 
n	 5 convênios de canalização de córregos, perfuração 
 de poços e controle de erosão 
n	 27 obras de ampliação do abastecimento de água 
 e esgotamento sanitário 
n	 Recuperação de 101,25 quilômetros de estradas rurais 
 e de 30,5 quilômetros de estradas vicinais
n	 Pavimentação de 9 quilômetros de estradas vicinais

sudoeste paulista
n Fatec em Capão Bonito
n	 Reforma e ampliação do Hospital Regional de Itapetininga 
n	 400 novas vagas de ensino técnico e 200 novas vagas 
 de ensino tecnológico
n	 86 convênios para investimento em infraestrutura urbana 
n	 159 obras de ampliação e reforma de escolas e cobertura 
 de quadras esportivas 
n	 1.482 moradias e entrega de 518 títulos de propriedade 
 em assentamentos rurais 
n	 Recuperação de 222,6 quilômetros de estradas rurais, de  
 431,3 quilômetros de estradas vicinais e de 43,11 quilô - 
 metros de rodovias estaduais e acessos aos municípios

 

Em 2009, a Campanha 
do Agasalho arrecadou 
23 milhões de peças 
para serem doadas

Projetos do 
Fussesp: ao lado, 
contemplados 
no projeto 
Pedalando e 
Aprendendo. 
Abaixo, detalhe 
da Praça do 
Idoso, na capital
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“Um acervo de 
propostas”

SPnotícias: Como o senhor define 
a atuação da Secretaria da Casa Ci-
vil desde 2007? 

Aloysio Nunes Ferreira: Temos 
um acervo de proposições aprova-
das na atual administração, como 
os projetos de investimentos do 
Estado, especialmente os de infra-
estrutura: metrô, estradas vicinais, 
rodovias, trens metropolitanos e 
saneamento. Desde 2007, a Assem-
bleia aprovou leis autorizando ope-
rações de crédito que totalizam 5,8 
bilhões de dólares. Em outras áreas, 
destaco o projeto que proíbe o fumo 
em lugares públicos fechados, a lei 
que criou a Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e a que 
instituiu o salário mínimo regio-
nal. Não podemos nos esquecer de 
uma série de leis que tratam da mo-
dernização do sistema tributário 
de São Paulo. Instituímos a gratifi-
cação por desempenho mediante 
avaliação dos resultados dos profis-
sionais do magistério, funcionários 
da Fazenda e da Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento. 

SP: O que foi feito de mais relevante? 
Aloysio: O conjunto de ações. Além 
da atividade legislativa, temos a 
atua ção da Corregedoria Geral da 

Administração, reorganizada de 
modo a modernizar seu trabalho 
de fiscalização. Isso se dá em duas 
dimensões. A primeira é a preven-
tiva, que visa monitorar procedi-
mentos, contratações, conduta 
funcional, para corrigir os rumos 
da administração estadual. A atua-
ção nesse caso ocorre por meios 
eletrônicos, setor de inteligência e 
inspeções, amostragens ou diligên-
cias sorteadas. A outra dimensão é a 
repressiva, que averigua denúncias. 
Em 2007, a criação do Denúncia 
On-Line ajudou os cidadãos a fazer 
denúncias por meio do site da cor-
regedoria, que re-
gistra em média 
180 mil acessos 
por ano. 

SP: Qual a situa-
ção da lei que ins-
titui a Política Es-
tadual de Mudanças Climáticas? 

Aloysio: A lei, aprovada pela As-
sembleia Legislativa, representa o 
compromisso de São Paulo peran-
te o desafio das mudanças climá-
ticas globais. O Estado terá a meta 
de redução global de 20% das emis-
sões de dióxido de carbono relati-
vas a 2005, em 2020. Além disso, 
ao Poder Executivo será facultado, 
a cada cinco anos, fixar metas indi-
cativas intermediárias, globais ou 
setoriais, antes de 2020. Ou seja, 
saímos na frente.

Desde 2007, foram 
autorizadas operações 
de crédito que totalizam 
5,8 bilhões de dólares

Secretário da Casa Civil Aloysio Nunes Ferreira

talização de documentos, depósitos 
específicos com climatização contro-
lada e prevenção de infestações por 
pragas, auditório para 200 pessoas, 
espaço expositivo, livraria e café. 

As reformas e a expansão, inicia-
das em 2009, transformarão o espaço 
em um novo edifício de 11 pavimen-
tos, totalizando 22.489 metros qua-
drados de área construída. No fim de 
2010, o Arquivo poderá armazenar 
90 mil metros lineares de documen-
tos sobre a história de São Paulo. Com 
a obra – cujo investimento total é de 
66,8 milhões de reais –, a capacidade 
do salão de consultas passará de 25 

para cem atendimentos simultâneos. 
No que se refere ao Acervo do Es-

tado, a ideia é torná-lo itinerante: 13 
exposições serão distribuídas nos pa-
lácios em 2010. Para comemorar os 
40 anos do Palácio dos Bandeirantes 
como sede do governo, haverá uma 
grande mostra sobre as coleções da 
instituição e o lançamento do Catá-
logo Geral dos Palácios do Governo 
de São Paulo. Entre os destaques des-
te ano estarão obras dos internos do 
Hospital Psiquiátrico do Juqueri, as 
exposições Arte e Design (dos ourives), 
Salões Paulistas (coleção dos palácios), 
homenagens ao Dia do Livro, mostras 
sobre a cerâmica artística no Estado 
e a arte modernista do acervo e a re-
tomada do projeto Herança Cultural, 
com obras de países asiáticos. 

Os três palácios do governo (Ban-
deirantes e do Horto, em São Paulo; 
e Boa Vista, em Campos do Jordão) 
realizaram, nos últimos três anos, 31 
exposições; três Encontros Brasilei-
ros de Palácios, Casas-Museus e Casas 
Históricas; o Fórum 60 Anos de Arte 
e Crítica; e mais oficinas de técnicas 
artísticas e encontros com artistas. o

A Secretaria da Casa Civil analisa e dá o formato 
final a todos os projetos de lei antes que eles sigam 
para a Assembleia Legislativa. Além de esclarecer 
possíveis dúvidas e acompanhar suas tramitações, a 
pasta é o principal assessor do governo do Estado 
na atividade legislativa, o que garantiu a aprovação 
de várias leis propostas pela atual administração. 

Mais de 50 projetos de lei instituíram 
algumas carreiras e reclassifica-

ram outras em diferentes 
níveis para valorizar o pro-

fissional do Estado. 

A instituição da Política Estadual de Mudanças Cli-
máticas, os investimentos do Estado em infraestrutura, 
a lei que proíbe o fumo em lugares públicos fechados 
e aquelas que criaram a Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência também se destacaram.

Vale ainda mencionar o salário mínimo regional 
e a São Paulo Previdência, além do projeto que esti-
mula a cidadania fiscal (Nota Fiscal Paulista), de mo-
dernização do sistema tributário, o que dispõe sobre 
a regularização da posse em áreas devolutas acima 
de 500 hectares no Pontal do Paranapanema e o que 
estabelece a carreira de professor da rede pública. 

de várias leis propostas pela atual administração. 
Mais de 50 projetos de lei instituíram 

algumas carreiras e reclassifica

fissional do Estado. 

O articuladOr dOs prOjetOs dO gOVernO

arquivo público 
do estado: 
recuperação 
de 531 pastas 
de documentos 
datados de 1970 
até hoje
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Com ações para formar agentes multiplicadores, a Casa Militar 
presta serviços para evitar desastres e atenuar seus danos

 SPnotícias    45

SPcasa militar

Atuação junto 
à comunidade

44 SPnotícias

O ano de 2009 foi importante para a Secretaria da Casa 
Militar e Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Ce-
dec). Além das ações de ajuda humanitária, foram pro-

movidos 31 cursos, que contaram com 1.955 participantes e 
atenderam a 614 municípios do Estado. Pioneiro e considera-
do um dos mais importantes, o 1º Curso de Capacitação para 
Defesa Civil formou 1,3 mil agentes multiplicadores para 
realizar trabalho de conscientização nas comunidades afeta-
das por desastres. Em abril, também em outra ação inédita 
no país, entrou em operação uma comissão para estudar pla-
nos de ação para prevenção, preparação e resposta rápida a 
emergências ambientais com produtos químicos perigosos. 

De tão interligadas, Casa Militar e Defesa Civil pare cem 
uma coisa só. O órgão é vinculado à secretaria e seu prin-
cipal objetivo é prestar serviços à comunidade, principal-
mente na área de redução de desastres, com intervenções 
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O 5º Seminário Internacional de Defesa 
Civil (Defencil), realizado no Centro de 
Convenções do Anhembi, na capital, 
reuniu mais de 8 mil pessoas e con-
tou com a participação de 20 Estados 
brasileiros e enviados de oito países. O 
Defencil propôs o exercício da defesa civil 
usando diferentes ferramentas, como conferências, simula-
dos, minicursos de comunicação, de práticas profissionais e 
pesquisa científica. Com público variado, composto por repre-
sentantes da defesa civil de todo o Brasil, Corpo de Bombei-
ros, personalidades acadêmicas e sociedade civil, o encontro 
promoveu apresentações simultâneas em 17 auditórios. O 
objetivo principal foi possibilitar o reconhecimento de novos 
parceiros para assistência humanitária.

Seminário diScute 
defeSa civil

preventivas, de socorro, assistenciais 
ou  recuperativas, com ênfase no de-
senvolvimento e na proteção do ser 
humano. A Defesa Civil monitora    
áreas de 114 municípios consideradas 
de maior vulnerabilidade aos riscos 
geológicos e inundações. Ela põe em 
prática uma série de planos preven-
tivos, além de ações permanentes, 
como campanhas educativas, limpe-
za de pis cinões e galerias. Seu traba-
lho não se resume aos limites do Esta-
do de São Paulo. Ela atua fortemente 
na ajuda comunitária aos outros Es-
tados, ajudando a salvar vidas e a re-

construir áreas atingidas por flagelos. 
No  fim de 2008, a Cedec se mobili-

zou em prol das vítimas das enchen-
tes em Santa Catarina, ao enviar equi-
pes de emergência, apoio técnico e 
material, bombeiros, geólogos e cães 
farejadores. Dois caminhões limpa-
bueiros e três helicópteros cedidos 
também colaboraram nos trabalhos 
de limpeza e resgate.

No ano passado,  a ação se repetiu 
em duas ocasiões. Em maio, integrou 
a força-tarefa para auxiliar os desa-
brigados pelas chuvas nos Estados 
do Piauí e Maranhão. A Defesa Civil 
enviou equipe de bombeiros e muitos 
equipamentos, como duas  motocicle-
tas, um jipe, acessórios de mergulho e 
dez embarcações, além de kits de pri-
meiros socorros. As doações incluíam 
100 toneladas de medicamentos, 84 
mil peças de roupas, 30 mil litros de 
água e 7 mil cestas básicas.

Em novembro, a atuação se deu 
no auxílio ao município de Duque 
de Caxias, um dos mais atingidos 
pelas chuvas que assolaram a Baixa-
da Fluminense. O governo paulista 
enviou agentes da Defesa Civil para 

dar suporte técnico aos atendimentos 
de emergência e material de apoio 
humanitá rio. A Companhia de Sanea-
mento Bá sico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) participou da força-tarefa en-
viando técnicos e veículos para lim-
peza de ga lerias pluviais e caminhões 
com água potável.

O Estado de São Paulo integrou ain-
da o Grupo de Apoio a Respostas e As-
sistência Humanitária, formado por 
policiais, bombeiros e integrantes da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil e 
das Coordenadorias Estaduais de São 
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e 
Distrito Federal. Nos sete Estados em 
que a força-tarefa atuou, três foram 
atendidos pela equipe paulista: Pará, 
Rio Grande do Norte e Piauí. 

A atuação compreendeu auxílio 
no planejamento das ações de socor-
ro, na assistência às pessoas atingidas 
diretamente pelos desastres naturais, 
no gerenciamento dos abrigos e na 
distribuição e recebimento de alimen-
tos e água potável. Também orientou 
as equipes das defesas civis dos Esta-
dos e municípios na elaboração dos 
planos de trabalho e na solicitação de 
recursos ao governo federal.

Comitê e parcerias
Criado por  decreto em 2008, o Comi-
tê para Estudos das Ameaças Naturais 
e Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(Ceantec) iniciou suas atividades em 
abril, integrando todas as secretarias 
e entidades civis. Sob o lema “Defesa 
Civil somos todos nós”, o comitê bali-
za as ações da Defesa Civil e promove 
a adoção e a difusão de doutrinas e 
técnicas de gerenciamento em casos 
de risco, ameaças ou desastres, natu-
rais ou provocados pelo homem, além 

de fomentar a implementação de um 
sistema de integração de dados.

Também cabe à Ceantec a elabora-
ção de estudos para ações de preven-
ção, preparação e resposta rápida a 
emergências ambientais com produ-
tos químicos perigosos. Na primeira 
reunião, o comitê deliberou a criação 
de uma comissão para atuar no litoral 
norte, reunindo órgãos, instituições 
e a sociedade civil, a fim de discutir e 
propor ações, tendo em vista o impac-
to da exploração do pré-sal na  região.

Uma das diretrizes da Coordena-
doria Estadual da Defesa Civil é o 
estreitamento de relações com a so-
ciedade civil por meio de parcerias. 
No ano passado, a Cedec assinou nove 
protocolos de intenções no sentido 
de programar e desenvolver conjun-
tamente atividades voluntárias para 
preparação e resposta a eventos adver-
sos no Estado de São Paulo. Entre as 
entidades signatárias dos protocolos 
estão a Associação dos Veterinários 

Acima, caminhão 
com doações 
para vítimas das 
enchentes em 
Santa Catarina. 
Abaixo, agente 
organiza 
alimentos doados

O 5º Seminário Internacional de Defesa 
Civil (Defencil), realizado no Centro de 

brasileiros e enviados de oito países. O 

entidades signatárias dos protocolos 
estão a Associação dos Veterinários 
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“Capacitamos  
6 mil agentes”

SPnotícias: Como o senhor avalia 
o trabalho da secretaria até agora?

Luiz Massao Kita: Foi um período 
de grande avanço e produtividade 
para a Defesa Civil, na realização 
de cursos que capacitaram quase 
6 mil agentes multiplicadores e na  
celebração de 49 convênios refe-
rentes a ações humanitárias. Nossa 
atuação tem de ser principalmente 
preventiva, e para isso precisamos 
estar preparados. Fizemos o maior 
e mais importante Seminário de 
Defesa Civil, um encontro inter-
nacional em que pudemos trocar 
experiências com profissionais de 
20 Estados brasileiros e represen-
tantes de nove países. Foi um im-
portante evento que precedeu a 1ª 
Conferência Estadual de Defesa Ci-
vil, ocorrida em fevereiro passado.

SP: Quais ações o senhor destaca-
ria no  período?

Kita: A Defesa Civil tem um his-
tórico de ajuda humanitária ex-
trafronteiras, como a que ocorreu 
em 2006 na tragédia do tsunami 
na Ásia, quando foram recolhidas 
toneladas de donativos. No final 
de 2008, quando o Estado de San-
ta Catarina ficou bastante afetado 
pelas chuvas, a atual administra-

ção determinou que a Defesa Civil 
arregimentasse meios materiais e  
humanos para socorrer a popula-
ção. O mesmo ocorreu no início de 
2009, quando os Estados do Norte 
e Nordeste foram assolados pelas 
enchentes, afetando centenas de 
municípios. A Defesa Civil coorde-
nou uma força-tarefa para reduzir  
o sofrimento e resgatar a dignida-
de daquelas comunidades.

SP: Existem  ações preventivas da 
Defesa Civil em caso de desastres?

Kita: Há várias ações preventivas 
permanentes. Além de cursos, 
obras, campanhas 
educativas, lim-
peza de piscinões 
e galerias, opera-
cionalizamos sete 
planos  preventi-
vos, cujo objetivo 
principal é moni-
torar áreas de ris-
cos de 114 municípios. 

SP: O que a secretaria planeja 
para 2010?

Kita: Incrementar a capacidade de 
recursos humanos para atualizar 
os agentes do sistema e preparar 
novos agentes para compor a De-
fesa Civil. Buscaremos a ampliação 
do ensino a distancia para demo-
cratizar as informações sobre o ór-
gão e garantir maior participação 
dos cidadãos. 

Nossa atuação tem 
de ser preventiva, e 
para isso precisamos 
estar preparados

Secretário da Casa Militar  Luiz Massao Kita
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Agentes da 
defesa civil 
fazem check-up 
de vacinas antes 
de embarcar 
para viagem de 
resgate

De 2007 a 2009, cerca de 4,5 mil pes-
soas participaram de cursos visando à  
capacitação e ao treinamento de au-
toridades municipais e integrantes do  
Sistema Estadual de Defesa Civil, como 
coordenadores regionais, agentes mu-
nicipais, núcleos comunitários e todos 
os órgãos ligados à atividade de defesa 
civil na esfera estadual e municipal. A 
ideia é difundir a prevenção de desas-
tres e a atuação de forma que os danos 
humanos, ambientais e materiais sejam 
minimizados, assim como a vulnerabili-
dade das comunidades.

2007: 
22 cursos, 1.050 participantes 
e 185 municípios atendidos

2008: 
24 cursos, 1.484 participantes 
e 333 municípios atendidos

2009: 
31 cursos, 1.955 participantes 
e 614 municípios atendidos

curSoS de  
capacitação

sem Fronteiras, 4 Estações – Instituto 
de Psicologia, Associação Férias Vivas, 
Centro de Voluntariado de São Pau-
lo, Cruz  Vermelha Brasileira – filial 
do Estado de São Paulo, Instituto de 
Bombeiros  Civis – Caieiras, Intra Con-
sultoria Empresarial e União dos Esco-
teiros do  Brasil – região de São Paulo.

Em 2009, a Secretaria da Casa Mi-
litar também firmou 53 convênios 
com 45 prefeituras. Resultou disso in-
vestimento de 10 milhões de reais em 
obras preventivas e de recuperação 
em áreas de risco.

Ensino a distância
O 1º Curso de Capacitação em Defesa 
Civil permitiu a formação de agentes 
multiplicadores a distância. O curso 
teve como objetivo implantar uma 
linha consistente de educação, pro-
movendo a ampliação do acesso e po-
tencializando a participação de todos 
os  envolvidos no Sistema Estadual de 
Defesa Civil. O evento visa ainda à di-
vulgação da doutrina de defesa civil, 
da importância das ações preventivas 
e da preparação para atuação em 
emergências e desastres. 

Com o ensino a distância, a Defesa  
Civil chega mais facilmente a todos 
os municípios do Estado. Mais pes-                   
soas de diversos segmentos da socie-
dade podem ser atendidas, escolhen-
do o horário mais adequado para a 
capacitação. No primeiro curso fo-
ram oferecidas 1,3 mil vagas.  

A Cedec também realizou semi-
nários de defesa civil em Araçatuba, 
Presidente Prudente, Bauru, São José 
do Rio Preto, Barretos, Registro, São 
José dos Campos, Araraquara, Marília, 
Cam pinas, Itapeva, Sorocaba, Ribeirão 
Preto, Franca, Santos e São Paulo. o
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Em 2009, o governo do Estado se aproximou ain
da mais da população. As ações da Secretaria de 
Comunicação (Secom) na área de divulgação e as 

campanhas de informação foram realizadas com o obje
tivo de interagir com a sociedade. A criação dos Boletins 
Regionais, a reformulação do portal do governo, as peças 
de rádio, mídia impressa, TV e internet mais didáticas e a 
forte atuação da atual administração nas redes sociais são 
exemplos desse trabalho de interação.

 Na internet, muitas pessoas já estão se adaptando ao 
conceito de web 2.0. Basicamente ele descreve a nova gera
ção de comunidades e serviços disponíveis na rede, que, 
em boa parte dos casos, tem como base a troca de informa
ções e a colaboração de todos os usuários. São sites como o 
Twitter, Wikipedia, Orkut, Flickr e Facebook. 

 Atenta à importância de uma comunicação cada vez 
mais ágil, a secretaria encabeçou um processo de inser
ção do governo nesse tipo de mídia. Para o coordenador 
de imprensa da Secretaria de Comunicação, Juliano Nó
brega, a presença do governo no mundo virtual é funda
mental, porque possibilita que as informações se espa
lhem de forma dinâmica e rápida. Segundo ele, a atual 
administração entrou definitivamente nas redes sociais 
para fazer uma comunicação de duas vias, em que Esta

Iniciativas visam à aproximação do cidadão  
com os programas da atual administração
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do e cidadão trocam informações de 
igual para igual, tornando a relação 
mais direta e menos burocrática. 
“Dessa maneira, o governo se huma
niza”, diz Nóbrega.

 Hoje, o Twitter é a ferramenta 
com o maior número de perfis ins
titucionais ativos. São 43 inscritos, 
entre secretarias e órgãos públicos, 
incluindo o oficial do governo do Es
tado (@governosp). Com cerca de 10 
mil seguidores, ele é atualizado por 

funcionários da Secretaria de Comu
nicação. Entre os temas abordados 
estão as ações das pastas, como inau
guração de hospitais e assinatura de 
contratos, entre outras.

 Quase todas as notícias do Twitter 
estão vinculadas ao portal do governo 
do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br), 
no qual o visitante confere em deta
lhes as ações da atual administração. 
“Isso mostra que na web 2.0 nenhuma 
mídia exclui outra. Elas são comple
mentares”, afir ma Nóbrega. 

O portal passou por uma reformu
lação em 2009. São novas páginas di 
vididas entre assuntos e programas 
do governo, com navegação mais 
sim ples. O site passou a contar tam
bém com banco de imagens, áudio e 
vídeos. O endereço eletrônico reúne as 
principais notícias produzidas por to
das as secretarias do governo. “O por
tal é o nosso carrochefe na comunica
ção das ações e programas do governo. 
Além disso, o acesso às informações 
está sendo feito de uma maneira mais 
moderna”, afirma Nóbrega.

Em novembro passado, foi criado 
dentro do portal o SPChat (chat.sao
paulo.sp.gov.br), batepapo por vídeo 
em que os internautas podem enviar 

perguntas aos convidados. A cada se
mana, um secretário ou responsável 
por algum órgão do governo é convi
dado para debater temas de interesse 
público e tirar dúvidas da população. 
O acesso ao chat é livre, e os partici
pantes podem enviar suas perguntas 
antecipadamente ou ao vivo.

Mídia tradicional
A forte atuação das redes sociais não 
impediu que a Secretaria de Comuni
cação investisse nas mídias tradicio
nais. Em julho do ano passado, a pas
ta criou os Boletins Regionais, com 
o intuito de prestar contas de obras 
do governo que não ganham espaço 
em grandes mídias, como inaugu
ração de praças, cobertura para a 
qua dra de escolas e asfaltamento de 
ruas. São construções pequenas, mas 
que fazem toda a diferença na vida 
de quem as utiliza. “Cada um dos 
645 municípios do Estado tem vida 
própria. Os boletins têm a missão de 
informar o que o governo está fazen
do especificamente na cidade onde a 
pessoa vive”, diz Juliano Nóbrega. 

Distribuídos em 52 cidades do in
terior do Estado, os boletins são men
sais e possuem caderno em formato 
tabloide, ou seja, 38 centímetros de 
altura por 30 centímetros de largura, 
com quatro páginas. Seus textos são 
curtos e escritos com uma lingua
gem coloquial e rápida. 

A escolha dos municípios que 
recebem a publicação foi feita com 
base no número de habitantes. A tira
gem é de cerca de 44 mil exemplares 
para cada cidade, e a entrega é feita 
pelos Correios. O cidadão recebe o 
jornal gratuitamente em sua casa. 

Uma segunda publicação coor
denada pela secretaria é esta revista 

SPnotícias. Criada em 2008, ela tam
bém traz assuntos sobre programas 
e ações da administração e é voltada 
para os gestores e servidores do go
verno, como secretários, diretores de 
órgãos e demais funcionários. “Foi a 
maneira que encontramos de apre
sentar as realizações e mostrar que  
os servidores estão ajudando nisso”, 
afirma Nóbrega. Os servidores tam
bém podem conferir o conteúdo da 
revista online no portal. Basta que o 
computador tenha um leitor de PDF. 

Youtube
Todos os vídeos produzidos pelo governo e postados 
no portal podem ser acessados também pelo endereço 
http://www.youtube.com/governosp   
 
Flickr
No endereço http://www.flickr.com/photos/governosp 
é possível encontrar imagens sobre cenas do cotidiano do 
Estado, personagens, o dia a dia do governo e muito mais
 
Orkut e Facebook
No Orkut, basta procurar pela comunidade “Governo de São 
Paulo” (oficial). No Facebook, a busca 
deve ser feita por “Governo do Estado de São Paulo” 
(www.facebook.com/governosp)

Os sites mantidOs pela 
secretaria de cOmunicaçãO

funcionários da Secretaria de Comu
nicação. Entre os temas abordados 

Campanha 
interativa da 
nota Fiscal 
paulista. O leitor 
coloca o papel 
contra a luz para 
ver a nota 
de dinheiro

 

Novo Detran. Novo endereço.
Mais moderno e eficiente para 
facilitar a sua vida.

O Detran mudou.

Para mais informações ligue 0800 772 3633 ou acesse www.detran.sp.gov.br

Em breve, um dos mais importantes museus do Brasil passa 
a ocupar o antigo prédio do Detran. Projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, esse prédio começa agora a ser reformado 
para se transformar em mais uma atração cultural do 
complexo do Ibirapuera. Aguarde.

O Museu de Arte Contemporânea - MAC 
vai para o Ibirapuera. Mais um compromisso 
cumprido pelo Governo de São Paulo.

Novas sedes já estão sendo construídas 
em diferentes regiões da cidade.
• Detran-Sul - Av. Interlagos
• Detran-Leste - Av. Aricanduva
Mas as mudanças não param por aí. O Detran inicia 
também uma grande renovação interna com investimentos 
em tecnologia e a contratação de mais de 1.700 Oficiais 
Administrativos. Tudo isso para melhorar o atendimento e 
agilizar a emissão de documentos.

Saiu do Ibirapuera.

Agora, todos os 
serviços, exceto 
emplacamentos 

e vistoria de 
veículos, estão 

em novo endereço.

Mudou para a 
Av. do Estado, 900 
 Metrô Armênia.

O novo 
Detran-Centro 

começou a funcionar 
com mais qualidade

 no atendimento.
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Visitas
Em 2009, o secretário Bruno Caetano, 
acompanhado de uma equipe da área 
de jornalismo da Secom, reuniuse 
com a imprensa de diversas regiões 
do Estado. A ideia é promover um 
elo entre as secretarias e a imprensa 
local, procurando atender o mais rá
pido possível às demandas da mídia 
e, consequentemente, da população 
local. Basicamente, a comitiva visita
va as redações dos jornais, rádios e 
emissoras de TV do interior do Esta
do mostrando os projetos da pasta, as 
obras previstas para aquela região e 
um panorama da relação institucio
nal do governo com as prefeituras. 

Campanhas
O setor responsável pelas campanhas 
do governo, sob a coordenação da 
Secom, também se reformulou. Se
gundo a secretáriaadjunta de Comu
nicação, Cristiane Ortiz, a missão da 
secretaria em 2009 foi tornar as cam

panhas mais humanas. “Não quería
mos mostrar somente entregas das 
obras e valorizar o governo”, diz. 
“Nosso objetivo era dizer ao cidadão 
que ele faz parte do processo.”

 Segundo Cristiane, em vez de di
vulgar apenas o que o governo fez, as 
campanhas de TV mostravam o cida
dão usufruindo os projetos e equipa
mentos. Um exemplo dessa filosofia 
é o programa Nota Fiscal Paulista. 
Para a secretáriaadjunta, muitos ci
dadãos acham fácil se cadastrar no 
programa pela internet. Mas, para 
boa parte da população, isso ainda 
é uma tarefa difícil. “Por isso, fomos 
muito didáticos nas campanhas”, 
afirma. “Não é à toa que hoje o pro
grama conta com 5,3 milhões de 
participantes e 6,1 bilhões de cupons 
registrados”, afirma.

Para Cristiane, o principal desafio 
em 2009 foi a campanha da Lei An
tifumo, pois foi preciso convencer a 
população de que se tratava de uma 
medida de saúde pública. A campa
nha tomou espaço em todos os tipos 
de mídia disponíveis, desde um site 
específico para a lei até comerciais 
com o dr. Drauzio Varella explicando 
os malefícios do cigarro.“Deu resulta
do. Uma pesquisa recente mostra que 
94% da população do Estado aprova a 
Lei Antifumo”, diz Cristiane. 

A Secom também se preocupou 
em fazer circular os comerciais nos 
horários e veículos que dão mais visi
bilidade e fez investimentos técnicos, 
deixandoos melhores e mais bem 
acabados. SPnotícias ganhou uma 
versão televisiva. São comerciais de 
um minuto de duração que expli
cam os programas detalhadamente. 
“Nossa meta é aproximar o cidadão 
do governo”, diz Cristiane. o

“Tornamos as 
ações visíveis” 

SPnotícias: Como o senhor define 
a atuação da secretaria nos três 
últimos anos?

Bruno Caetano: A secretaria foi 
criada em 2007. Buscamos dar vi
sibilidade às ações do governo do 
Estado com o objetivo de ampliar 
a informação, garantindo que as 
pessoas possam conhecer as ini
ciativas existentes e tirar proveito 
delas, como no caso dos Ambula
tórios Médicos de Especialidades, o 
Metrô, a nova Lei Antifumo, as Fa
culdades de Tecnologia e as Escolas 
Técnicas Estaduais.

SP: Muitas ações visam à aproxi-
mação entre o cidadão e o gover-
no do Estado. A que se deve isso?

Caetano: Uma das diretrizes 
da atual administração é que as 
campanhas se humanizem. Nos
sa meta é que os cidadãos fiquem 
estimulados a participar. Nós nos 
preocupamos em transformar 
essa relação numa via de mão 
dupla. Queremos ouvir a popula
ção. Por isso, investimos tanto em 
redes sociais como o Twitter, o Fa
cebook e o portal e, a partir disso, 
interagimos com milhares de pes
soas diariamente. A população se 
surpreende quando o governo se 

mostra atento. Afinal, ninguém 
espera que os próprios administra
dores respondam a suas perguntas 
e, quando isso acontece, o cidadão 
dá um retorno positivo.

SP: Qual foi o projeto de maior re-
levância desde 2007?

Caetano: Não podemos falar em 
maior ou menor relevância na Se
cretaria de Comunicação. Tudo o 
que o governo faz é essencial para 
alguém, e nossa missão é divulgar 
isso. Mas o maior desafio em 2009 
foi a Lei Antifumo, porque envolvia 
uma mudança de cultura. Atual
mente, sa   bemos 
que 99% da popu
lação co n  hece a 
lei. E temos a apro
vação de 94%. Isso 
mostra que o go
verno está tendo 
muito sucesso em 
sua divulgação.

SP: Quais são as metas para 2010?
Caetano: Nossa expectativa é con
solidar a informação dos projetos 
que o governo do Estado ainda 
vai entregar. São diversos proje
tos, principalmente nas áreas de 
saúde, educação, habitação e as 
grandes obras, como o Rodoanel e 
a Linha 4 do Metrô. Nosso objetivo 
é mostrar que o cidadão faz parte 
de tudo isso e será o grande benefi
ciado pelas ações. 

Tudo o que o governo 
faz é essencial  
para alguém. Nossa 
missão é divulgar isso

Secretário de Comunicação  Bruno Caetano

Abaixo, detalhes 
das capas dos 
Boletins 
regionais. 
Cada edição é 
personalizada 
para a cidade 
em que circula
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A prioridade é o 
conhecimento

Fortalecer projetos existentes, consolidar as ações 
de sucesso, criar mais programas e investir em no-
vos talentos foram os destaques na agenda da Secre-

taria da Cultura em 2009. Na área de formação, a pasta 
priorizou o andamento das obras de nove unidades do 
Fábricas de Cultura (Programa Cultura e Cidadania para 
a Inclusão Social) nos bairros de Cidade Tiradentes, Itaim 
Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá (zona leste); Vila Brasi-
lândia, Cachoeirinha e Jaçanã (zona norte); Capão Redon-
do e Jardim São Luís (zona sul), todos na capital paulista.

Cada centro custará cerca de 12 milhões de reais, to-
talizando um investimento de mais de 100 milhões de        
reais. O programa, que atualmente atende 1,2 mil crian-
ças e jovens de 7 a 19 anos, tem como base ações destina-
das aos moradores daquelas regiões. Com cerca de 6 mil 
metros quadrados em média, cada prédio é concebido 
para promover a formação em diferentes áreas artístico-
culturais, contando com espaços de múltiplo uso e salas 
específicas para atividades práticas de teatro, dança, mú-

Do circo ao teatro, da dança à literatura, da ciência à história,  
o governo privilegia a formação em novos espaços culturais 

São Paulo  
Companhia  
de Dança: 
espetáculos 
ajudam a  
disseminar a  
arte no Estado
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sica e circo, sala de audiovisual, ateliê 
de artes plásticas, oficina de cenogra-
fia e figurinos, biblioteca e teatro. 

Para manter a estrutura funcio-
nando todos os dias, cada unidade 
ter á um custo em torno de 5 milhões 
de reais por ano.

Entre as ações de formação cultu-
ral, a secretaria inaugurou, no final 
do ano passado, a SP Escola de Tea-
tro – Centro de Formação das Artes 
do Palco. Com o intuito de formar 
profissionais especializados em artes 
cênicas e funcionando inicialmente 

na Oficina Cultural Amácio Mazzaro-
pi, no bairro paulistano do Brás, a 
instituição oferece oito cursos regu-
lares de 96 horas mensais: ilumina-
ção, técnicas de palco, cenografia e 
figurino, atuação, direção, humor, 
sonoplastia e dramaturgia. Todos são 
dirigidos a jovens maiores de 18 anos 
com ensino médio completo e a artis-
tas em busca de aperfeiçoamento na 
carreira.

Além das 1,2 mil vagas (200 para 
alunos regulares e as demais para 
alunos dos cursos de difusão cultu-
ral), a escola oferece ainda palestras, 
debates e workshops para a popula-
ção. A sede definitiva, localizada na 
Praça Roosevelt, deverá ficar pronta 
no segundo semestre deste ano. O 
espaço conta com mais de 1,7 mil 
metros quadrados, salas de aula, tea-
tro, auditório e terá ainda espaços de 

A SP Escola de Teatro 
terá sede na Praça 
Roosevelt, na capital, e 
estará pronta em 2010

Acima, as 
instalações da 
Escola de Teatro, 
na capital

exposições e para ensaios, biblioteca, 
camarins, salas multimídia, ateliês e 
vestiários.

No campo do fomento e da difu-
são cultural, a Secretaria da Cultu-
ra promoveu em todo o Estado, por 
meio do Circuito Cultural Paulista, 
700 espetáculos de música e de dan-
ça, teatro e circo, além de projeções 
de filmes, que beneficiaram a popu-
lação de 60 municípios. Ainda nes-
se segmento, a secretaria também 
consolidou seis festivais que contem-
plam diferentes interesses artísticos: 
o Festival da Mantiqueira – Diálogos 
com a Literatura, em São Francisco 
Xavier; o Festival Paulista de Circo, 

em Limeira; o Festival de Teatro In-
fantil; o Coreto Paulista – Festival de 
Bandas; e a Oferenda Musical, todos 
em sua segunda edição, além da Se-
mana da Canção Brasileira, que foi 
realizada pela terceira vez no muni-
cípio de São Luís do Paraitinga.

Os museus também receberam 
atenção especial da atual administra-
ção. Em 2009, a secretaria abriu a li-
citação e iniciou as obras de reforma 
no antigo prédio do Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran) – localizado no Ibirapuera 
e projetado pelo arquiteto Oscar Nie-
meyer – para receber o acervo do Mu-
seu de Arte Contemporânea (MAC-

Fábricas  
de Cultura: 
trabalho com 
jovens que 
moram em áreas 
socialmente 
críticas

fotos: divulgação
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USP). A iniciativa deixará o museu 
mais visível e acessível à população, 
aproximando-o dos demais da região 
(Afro Brasil e de Arte Moderna). 

O projeto do novo MAC reunirá 
cerca de 10 mil obras, entre quadros a 
óleo, desenhos, gravuras, esculturas, 
objetos e trabalhos conceituais de ar-
tistas do século 20 hoje mantidos na 
Cidade Universitária e no Pavilhão 
da Bienal, no Parque do Ibirapuera. 
Os 35.453 metros quadrados de área 
construída oferecerão infraestrutura 
mais adequada para as atividades 
culturais e pedagógicas. 

No ano passado, a secretaria deu 
continuidade ao processo de cria-
ção do Museu da História de São 
Paulo, que funcionará na Casa das 
Retortas, no antigo Gasômetro do 
Parque Dom Pedro II, em um espaço 
de 19.865 metros quadrados. Além 
de expor uma série de objetos que 
preservam a memória e mostram a 
diversidade cultural do Estado desde 
sua fundação, o espaço vai retratar 
a história paulista, em ordem crono-
lógica, até a década de 80. A institui-
ção também contará com um centro 
de documentação e promoverá con-
ferências e seminários sobre assun-
tos relativos à trajetória e à cultura 
paulista. 

Ainda na região central da capi-
tal, crianças, jovens e adultos curio-
sos ganharam, em março de 2009, 
um moderno museu interativo de-
dicado às ciências: o Catavento -- Es-
paço Cultural da Ciência, localizado 
no antigo Palácio das Indústrias. O 
investimento chega a 20 milhões de 
reais das Secretarias da Cultura e da 
Educação, sendo 7 milhões de reais 
aplicados em 2009. 

O prédio foi revitalizado para aco-

Desde 2007, a Secretaria da Cultu-
ra vem investindo para fortalecer e 
revitalizar as diferentes iniciativas e 
programas mantidos pelo governo 
do Estado. As primeiras ações in-
cluíram mais recursos para melho-
rar instalações de museus e outras 
unidades especializadas, a fim de 

atender a uma faixa maior da população. O período ainda foi 
marcado por programas de difusão cultural como a Virada 
Cultural Paulista, o programa Vá ao Cinema e a consolidação 
definitiva de projetos já existentes, como o Guri. 

Logo no início de 2008, a grande ação da secretaria foi a 
criação da São Paulo Companhia de Dança, com um custo de 
13 milhões de reais. O grupo nasceu com a missão de fomen-
tar a arte e difundi-la por meio de espetáculos, programas edu-
cativos e de fidelização do público, além do aperfeiçoamento 
de estudantes e profissionais. 

Na área de formação, destaque para a reestruturação das 
instituições musicais do Estado, tendo o sistema de organiza-
ções sociais como a melhor forma de administrar a oferta de 
cultura. O Conservatório Tatuí, a Escola de Música do Estado 
de São Paulo – Tom Jobim e o Projeto Guri tiveram seus re-
cursos ampliados em mais de 30%, com cerca de 20 milhões 
de reais a mais todos os anos para contratar funcionários e 
professores por meio de processos seletivos.

Entre as políticas de difusão cultural, a secretaria implantou 
programas continuados (Circuito Cultural Paulista), realizou 
eventos pontuais (Festival Paulista de Circo) e incentivou o fo-
mento, que inclui a qualificação do Programa de Ação Cultural 
(ProAC), com o lançamento de editais (Produção de Telefilmes 
e de diversos outros prêmios). O ProAC, com mais de 18 mi-
lhões de reais em 2008, manteve seus dois eixos de inves-
timento na cultura do Estado: os editais/concursos e ICMS 
(apoio por meio do patrocínio de contribuintes habilitados a 
projetos previamente aprovados pela Secretaria da Cultura). 

Ainda na área de fomento, foram realizados os tradicionais 
Editais de Fomento ao Cinema Paulista e Prêmio Estímulo de 
Curta-Metragem, e lançados incentivos (Prêmio Estímulo de 
Dramaturgia e de Fotografia) e os Editais de Fomento ao Teatro 
e à Dança, totalizando um investimento de mais de 13 milhões 
de reais. Além disso, em 2008 foi lançado o Viagem Literária, 
em que 40 autores brasileiros viajaram pelo Estado para levar 
sua experiência para bibliotecas municipais.

O antigo prédio do 
Detran dará espaço ao 
acervo do Museu de 
Arte Contemporânea

modar 250 instalações, agrupando 
quatro seções (Universo, Sociedade, 
Vida e Engenho). Elas foram desen-
volvidas por consultores da Universi-
dade de São Paulo (USP) e Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp). 
O Catavento também promove expo-
sições temporárias e palestras. Em 
2009, o Catavento recebeu mais de 
207 mil visitantes. 

Novos espaços culturais        
No dia 8 de fevereiro foi aberta a 
Biblioteca de São Paulo, que ocupa 
4.257 metros quadrados em um 
prédio no Parque da Juventude. O 
local abrigará a sede do Sistema 
Esta dual de Bibliotecas, que reúne 
as bi bliotecas públicas e oferece pro-
gramas de capacitação para profissio-
nais das áreas de biblioteconomia e 
ciências da informação. 

Com um acervo inicial de 30 mil 
títulos, a biblioteca tem material de 
audiovisuais (CDs, DVDs e jogos), 
coletâneas atualizadas de livros con-
forme os lançamentos do mercado 
editorial, espaço com coleções infan-
tis e juvenis, material de referência, 

Acima, detalhe 
do Catavento - 
Espaço Cultural 
da Ciência,  
museu interativo 
dedicado às
ciências
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jornais e revistas, computadores para 
o público e serviços de referência di-
gital. Sua concepção tecnológica faci-
lita a interação dos usuários com os 
serviços da biblioteca, permitindo 
a utilização de outras mídias. Au-
ditório, espaço de exposições e pro-
gramas permanentes de promoção 
e incentivo à leitura são outros des-
taques da biblioteca, projetada para 
dar acesso integral a pes soas com 
deficiência.

Na área de 210 mil metros qua-
drados onde funcionava o Complexo 
Tatuapé da Febem (atual Fundação 
Casa), na zona leste da capital, foi en-
tregue em janeiro passado o Parque 
Estadual do Belém. Ainda no primei-
ro semestre deste ano, o parque rece-
berá a Escola de Circo do Estado de 
São Paulo.   

A Escola de Circo deve estimular 
o surgimento de novos profissionais, 
difundir criações atuais e oferecer 
ensino de técnicas circenses e cursos 
de formação para iniciantes e profis-
sionais da área, incluindo concepção, 
direção e gestão de espetáculos. A 
lona terá 4,6 mil metros quadrados, 
30 metros de altura e capacidade 
para 1,2 mil pessoas. Com início e 
conclusão das obras previstos para o 
primeiro semestre de 2010, a escola 
terá seu projeto executivo desenvolvi-
do em parceria do escritório francês 
Construire com o paulista Triptyque, 
que responde por todos os projetos 

o quE Foi FEito Em gEstão, Formação 
 E diFusão da Cultura

gestão
n  Reestruturação das instituições musicais do  
 Estado: Conservatório de Tatuí, Escola de Música  
 do Estado – Tom Jobim, Projeto Guri e Guri Santa  
 Marcelina 
n  Realização de processo seletivo de 
 professores e funcionários nas instituições  
 de ensino musical do Estado

instituições
n  Museu do Futebol
n  Memorial da Resistência na Estação 
 Pinacoteca
n  Catavento Cultural e Educacional
n  SP Escola de Teatro

Companhias do Estado
n  São Paulo Companhia de Dança
n  Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

museus
n  Readequação do Museu da Imagem e 
 do Som (MIS)
n  Reforma do Museu Prudente de Moraes 
 (Piracicaba)

museus que passaram para o Estado 
n  Museu do Café (Santos-2008)
n  Museu Afro Brasil (SP-2009)

reformas dos museus do interior
n  Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro 

 Rodrigues Alves (Guaratinguetá)
n  Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã)
n  Casa de Cultura Paulo Setúbal (Tatuí)
n  Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico 
 Monteiro Lobato (Taubaté)

incentivo à cultura
n ProAC – Programa de Ação Cultural (editais e ICMS)
n  Prêmio São Paulo de Literatura
n  Prêmios Estímulo de Curta-Metragem   
n  Programa de Fomento ao Cinema Paulista
n  Prêmio Teatro de Dança

Fomento e difusão
n  Vá ao Cinema
n  Virada Cultural Paulista
n  Circuito Cultural Paulista
n  Viagem Literária
n  Vá ao Teatro

Formação
n  Fábricas de Cultura
n  SP Escola de Teatro
n  São Paulo Companhia de Dança
n  Projeto Guri
n  Guri Santa Marcelina
n  Escola de Música do Estado de São Paulo – 
 Tom Jobim
n  Conservatório de Tatuí
n  Campanha Mês da Consciência Negra

Festivais
n  Festival Internacional de Inverno de Campos 
 do Jordão
n  Festival da Mantiqueira – Diálogos com a Literatura
n  Festival Paulista de Circo
n  Festival de Teatro Infantil
n  Cena Musical Independente
n  Coreto Paulista – 2º Festival de Bandas
n  Homenagem a Luiz Gonzaga
n  Revelando São Paulo
n  3ª Semana da Canção Brasileira
n  Festival de Artes de Itu
n  Festival Internacional de Música de Câmara

complementares ao arquitetônico. O 
governo do Estado, por meio do pro-
grama Fábricas de Cultura, investirá 
cerca de 5 milhões de reais para a 
execução do projeto, que resulta de 
uma parceria da Secretaria da Cul-
tura com os Ministérios das Relações 
Exteriores e da Cultura e Comunica-
ção da França e faz parte das come-
morações do Ano da França no Brasil.

A concepção artística do projeto, 
assinada pelo escritório Construire, 
tem proposta de criar um espaço 
único e original, estruturado com 
equipamentos técnicos para alta 
performance em espetáculos e para 
o ensino em geral. O projeto arquite-
tônico prevê o máximo de conforto 
visual para o público, além de ofere-
cer grande flexibilidade para apre-
sentações: a estrutura e a arquiban-
cada móvel permitem montagens 
tanto no formato de picadeiro como 
de palco. Ao lado da escola ficará a 
sede do programa Fábricas de Cul-
tura, no edifício do antigo Reforma-
tório das Meninas, construído nos 
anos 30. o

Alunos reunidos 
na inauguração 
do espaço da
Escola de Circo 
do Estado
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A nova Biblioteca de 
São Paulo tem em seu 
acervo 30 mil títulos  
e 4 mil DVDs e CDs
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“Consolidamos  
as organizações”

SPnotícias: Como o senhor define 
a gestão 2007-2010?

João Sayad: A secretaria atuou em 
três grandes frentes. Na área de ad-
ministração, regularizamos várias 
organizações sociais, principalmen-
te as relacionadas ao ensino de mú-
sica. Isso incluiu a forma de contra-
tação e de processos seletivos. Em 
re lação aos investimentos mais am -
biciosos, destaco a construção das 
nove Fábricas de Cultura; da Es cola 
de Circo, no Parque Estadual do Be-
lém; e da Biblioteca de São Paulo, 
no Parque da Juventude; e a refor-
ma da futura sede da SP Escola de 
Teatro. Na área de eventos, torna-
mos permanentes novos festivais. 
Temos ainda o Festival de Circo, do 
Teatro Infantil, o Oferenda Musical 
e o Coreto Paulista. Todos visam à 
formação. No Coreto Paulista, rece-
bemos as bandas – porta de entra-
da importante para os músicos de 
São Paulo –, discutimos as dificul-
dades dos maestros, distribuímos 
partituras e fazemos o mapeamen-
to para a compra de instrumentos.

SP: O que foi feito de mais impor-
tante?

Sayad: Criamos várias organiza-
ções, como a Companhia de Dança 

e a Escola de Teatro, o Catavento, o 
Museu do Futebol e o Museu Afro, 
além de eventos como o Prêmio SP 
de Literatura, a reforma do prédio 
do Detran para abrigar o acervo do 
MAC e a construção do Museu da 
História de São Paulo.

SP: Quais as principais ações para 
2010?

Sayad: A inauguração da Biblioteca 
de São Paulo, o início das operações 
das nove Fábricas de Cultura, a en-
trega do novo prédio do MAC-USP, 
no Ibirapuera, e a nova sede da SP 
Escola de Teatro. 

SP: Quantas pes soas 
serão assistidas pe-
los pro       gramas de 
formação? 

Sayad: O Projeto 
Guri atende cerca 
de 40 mil crian-
ças e jovens em 301 municípios. O 
Guri Santa Marcelina atende 6.595 
alunos em 21 polos na capital pau-
lista. Os dois conservatórios – Tom 
Jobim e Tatuí – contam com quase 
5 mil pessoas. Quando as Fábri-
cas começarem a operar, deverão 
transitar 5 mil pessoas em cada 
uma delas, totalizando 45 mil be-
neficiados. A SP Escola de Teatro, 
na nova sede, terá 1,2 mil vagas ao 
ano -- 200 para alunos regulares e 
as demais para alunos dos cursos 
de difusão cultural.  

Uma vez em operação, 
as Fábricas de Cultura 
atenderão cerca  
de 45 mil pessoas 

Secretário da Cultura  João Sayad

outras açÕEs

Festival de inverno
Em 2009, o Festival Internacional de In-
verno de Campos do Jordão completou 
40 anos, com o tema Ano da França no 
Brasil e uma homenagem ao maestro 
Heitor Villa-Lobos. O festival também dis-
tribuiu 146 bolsas de estudos para mú-
sicos brasileiros e de fora do país. Entre 
as novidades, estavam a retomada do 
curso de violão e a formação do Grupo 
de Câmara do Festival, composto por ins-
trumentistas consagrados. As parcerias 
estabelecidas nesse ano possibilitaram 
que professores do Con servatório de Pa-
ris e de outras instituições musicais fran-
cesas lecionassem e fizessem concertos 
durante o evento. 

Empreendimentos
n A Secretaria da Cultura desenvolveu, 
ao longo de 2009, uma série de projetos 
para a instalação de equipamentos cul-
turais, principalmente na cidade de São 
Paulo. Os projetos, em diferentes está-
gios de desenvolvimento, foram expos-
tos ao conhecimento do público durante 
a 8ª Bienal Inernacional de Arquitetura 
de São Paulo. Os empreendimentos 
são MAC-USP Ibirapuera, Complexo 
Cultural – Teatro de Dança, Museu da 
História de São Paulo, Biblioteca de São 
Paulo, SP Escola de Teatro – Centro de 
Formação das Artes do Palco, Centro 
Musical de Campos do Jordão, Escola 
de Circo do Estado de São Paulo e Fá-
bricas de Cultura.

Alguns museus, 
como o da 
língua
portuguesa, 
receberam 
programações 
especiais 

Virada Cultural cresce a cada ano
A Virada Cultural Paulista é o maior even-
to cultural do interior. A terceira edição, 
em 2009, apresentou 563 atrações em 
20 cidades, entre interior e litoral. Foram 
investidos 5,5 milhões de reais – um au-
mento de 22% em relação a 2008. Foram 
mais de 1 milhão de espectadores.
 
  AnO  CiDADES ATiViDADES PúBliCO

 2007  10 382 500 mil
 2008  19 479 900 mil
 2009 20 544 1 milhão

Consciência negra
Entre as ações comemorativas de 2009 
para o Mês da Consciência Negra, a 
Secretaria da Cultura também lançou a 
campanha fotográfica África em Nós. O 
objetivo foi divulgar a influência daquele 
continente em nossa cultura. Foram re-
cebidas 7,32 mil fotografias de 2.312 par-
ticipantes — no caso do Estado de São 
Paulo, foram 1.826 participantes de 233 
municípios. As 101 imagens vencedoras 
(cem escolhidas pela comissão julgadora 
com curadoria do fotógrafo Walter Firmo 
e uma mais votada pelo público na in-
ternet) entraram na composição de um 
catálogo comemorativo e foram expostas 
no Museu Afro Brasil. A programação 
especial da Consciência Negra, que se 
realiza há três anos na Praça da Sé, reu-
niu, a cada edição, cerca de 20 mil pes-
soas na região central da capital. 
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Criadora de 
oportunidades

Criada na atual administração, a Secretaria de De-
senvolvimento visa estimular a competitividade da 
economia paulista trabalhando de forma integra-

da com órgãos da esfera estadual, federal e dos municí-
pios. O objetivo foi alcançado com sucesso nos últimos 
três anos. A pasta tem projetos em diferentes áreas, que 
se integram em busca de desenvolvimento e geração de 
oportunidades de negócios. A implantação da agência 
Investe São Paulo é um bom exemplo disso: dá suporte a 
potenciais investidores com informações sobre as melho-
res áreas, locais e condições de investimento. 

É um ciclo virtuoso. Atrair empresários gera empregos, 
que, por sua vez, criam uma demanda por mão de obra 
qualificada. Suprir essa necessidade é uma das tarefas do 

Secretaria atrai capital estrangeiro para o Estado e encerra 
2009 com índice de empregabilidade de 93% na Fatec

 SPnotícias    6766 SPnotícias
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A meta da secretaria é 
aumentar em 100 mil 
as vagas nas Etecs e 
chegar a 52 Fatecs As Etecs já 

contam com mais 
de 82 mil vagas 
disponíveis. Na 
outra página, 
fachada de nova 
unidade em Poá

Centro Paula Souza, entidade ligada 
à pasta e responsável pela adminis-
tração das Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e 
que está passando por um plano de 
expansão. A meta é aumentar em 
100 mil o número de vagas nas Etecs 
e dobrar o número de unidades das 
Fatecs. O trabalho da secretaria tem 
dado certo: o índice de empregabili-
dade dos estudantes oriundos do en-
sino tecnológico chega a 93% depois 
de um ano de formados.

Promoção paulista
A Agência Paulista de Promoção de In-
vestimentos e Competitividade (Inves-
te São Paulo) entrou em operação em 
2009 com uma carteira de 10 bilhões 
de reais. Basicamente, seu trabalho 
consiste em dar suporte a potenciais 
investidores em seus contatos com 
órgãos públicos, na identificação de 
áreas para investimento e na dispo-
nibilização de informações sobre as 
melhores condições de investimento. 
Os funcionários do Investe São Paulo, 
que são economistas, administrado-
res e engenheiros, foram escolhidos 
por meio de concurso público. Todos 
os serviços prestados pelo Investe São 
Paulo podem ser consultados no site 
www.investe.sp.gov.br. 

Desde o início de suas atividades, 
a agência vem recebendo visitas de 

empresas buscando informações e 
apoio para suas decisões acerca de in-
vestimentos no Estado de São Paulo. 
A agência está atraindo investimen-
tos de muitos países, entre eles Ale-
manha, Canadá, China, França e Es-
tados Unidos. Estão em andamento 
29 projetos nos setores aeronáutico, 
de alimentos e bebidas, automotivo, 
de etanol, naval, de petróleo e gás, 
entre outros.

Entre eles, destaca-se o plano de-
senvolvido com a montadora de veí-
culos Toyota, que foi iniciado em 
2008, interrompido em função da 
crise mundial e retomado em junho 
de 2009. O cronograma prevê a cons-
trução de uma fábrica no município 
de Sorocaba até meados de 2012, com 
início da produção a partir do segun-
do semestre do mesmo ano. Ainda no 
setor automobilístico, a fabricante 

sul-coreana Hyundai também recor-
reu aos serviços do Investe SP antes de 
decidir se instalar em Piracicaba, com 
planta integrada para produção ini-
cial de 150 mil automóveis por ano.

Se a atual administração estimula 
o investimento de multinacionais no 
Estado, também ajuda a incremen-
tar as indústrias que atuam em áreas 
estratégicas nos municípios de São 
Paulo. Como no caso do programa 
de fomento aos Arranjos Produtivos 
Locais (APL), supervisionado pela pas-
ta e que conta com financiamento 
do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID). O objetivo é man-
ter sempre fortalecida a vocação das 
cidades por determinado campo de 
atuação, aperfeiçoando a qualidade 
dos produtos em suas regiões e me-
lhorando a competitividade. É o caso, 
por exemplo, dos municípios de 

Sérgio andrade
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Franca, com forte tradição na fabri-
cação de calçados, e de Americana, 
no setor têxtil. 

Expansão qualificada
Com o Plano de Expansão do Ensino 
Técnico e Tecnológico, o objetivo é 
aumentar o número de matrículas 
em 100 mil no ensino técnico e 40 
mil no ensino médio nas unidades 
das Escolas Técnicas. Para o ensino 
tecnológico, a pasta pretende dobrar 
o número de Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs), passando de 26, em 2006, 
para 52 unidades até o fim de 2010.

Hoje, já são 49 unidades em fun-
cionamento, com 47 cursos ofereci-
dos em 46 municípios e mais de 35 
mil alunos matriculados. Em 2009, 
foram inauguradas três faculdades 

(Barueri, Diadema e Osasco). O ves-
tibular para o primeiro semestre de 
2009 abriu 7.715 vagas (aumento 
de 23,34% em relação às 6.255 do 
primeiro semestre de 2008), sendo 
38.861 candidatos inscritos, uma de-
manda de 6,2 por vaga. No segundo 
semestre, foram oferecidas 8.085 va-
gas, com inscrição de 35.977 pessoas 
– uma procura de 4,4 por vaga.

No caso das Etecs, em 2009, foram 
implantadas 16 unidades, sendo 11 
no interior e cinco na capital. Os mu-
nicípios que receberam Escolas Téc-
nicas no ano passado foram Aguaí, 
Campo Limpo Paulista, Caraguatatu-
ba, Itapira, Mogi Guaçu, Monte Mor, 
Novo Horizonte, Piedade, Poá, Porto 
Ferreira e Serrana. Na cidade de São 
Paulo, foram inauguradas as unida-
des de Cidade Tiradentes, Heliópolis, 
Parque Santo Antônio, Santo Amaro 
e Tiquatira. Há Etecs em 132 municí-
pios das 15 regiões administrativas 
do Estado.

No processo seletivo do primeiro 
semestre de 2009, o Centro Paula 
Souza ofereceu um total de 66.150 va-
gas. Dessas, 16.843 para o ensino mé-
dio (aumento de 21,48% em relação a 
2008) e 41.592 para o ensino técnico 
(aumento de 9,40% sobre o mesmo 
período de 2008). Inscreveram-se 
para esses vestibulinhos 248.621 pes-
soas, ou seja, uma demanda de 4,47 

Aulas práticas 
das Fatecs e 
contato com a 
realidade do  
mercado de  
trabalho  
garantem alto 
índice de  
empregabilidade 

InvEstImEnto no IPt
verba destinada pelo governo do Estado para obras e 
equipamentos no Instituto de Pesquisa tecnológica*

2008 2009 2010
25 milhões 50 milhões 25 milhões  
*Em reais
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Cursos para adolescentes 
Uma parceria entre o Centro Paula Souza, a Fundação de Apoio 
à Tecnologia e a Fundação Casa foi firmada para oferecer di-
versos cursos de qualificação profissional para adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeducativas. Cerca de 4,2 mil 
menores e 420 funcionários de 29 unidades tiveram a oportu-
nidade de aprender uma profissão. O programa é oferecido em 
todo o Estado, com exceção da capital, Grande São Paulo e li-
toral, com 40 cursos de qualificação distribuídos em nove áreas 
profissionais.  

Programa Aprendiz Paulista
Parceria que visa à contratação de alunos de cursos técnicos do 
Centro Paula Souza como aprendizes por empresas do Estado. 
Para o jovem, o programa proporciona a experiência profissio-
nal. Para o empregador, é um caminho para cumprir a cota de 
contratação de aprendizes determinada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000. Iniciado em agosto de 2009, esse programa pos-
sibilita a inserção de cerca de 15 mil jovens de 14 a 24 anos no 
mercado de trabalho.

Programas de Qualificação Básica 
Além de cursos oferecidos por meio de parcerias com outras 
instituições e prefeituras, o Centro Paula Souza organiza um 
Programa de Formação Inicial com recursos próprios. Em 2008, 
foram atendidos 960 trabalhadores em 17 cursos realizados em 
nove municípios. Em 2009, foram capacitadas 425 pessoas, em 
14 cursos, em sete municípios.

Feira tecnológica do Centro Paula souza 
Evento que visa à divulgação de projetos, ações e programas 
desenvolvidos pelos alunos das unidades de ensino médio, téc-
nico e tecnológico do Centro Paula Souza. Iniciada em 2007, a 
Feira Tecnológica une a iniciativa experimental, o interesse pela 
ciência e pela tecnologia, o estímulo à criatividade dos alunos e 
o empreendedorismo, além da integração das Fatecs e Etecs. 
Em 2009, aproximadamente 12 mil pessoas puderam observar 
a exposição de 236 projetos classificados entre os 275 inscritos. 

Frentes de trabalho
A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e o Centro 
Paula Souza assinaram contrato para a qualificação de bolsistas 
do programa Frentes de Trabalho, que teve início com um pro-
jeto-piloto na capital e na Grande São Paulo. Já foram atendidos 
8.563 bolsistas.

outrAs AçõEscandidatos por vaga. No segundo 
semestre, 43.779 vagas foram aber-
tas para o ensino técnico, com uma 
demanda de 195.890 inscritos. Em 
2008, foram ofertadas para essa mo-
dalidade 34.147 vagas, verificando-se 
um aumento de 39,22% em um ano. 

Para o primeiro semestre de 2010, 
estavam previstas 82.722 vagas, 
distribuí das da seguinte maneira: 
18.643 para o ensino médio, 51.309 
para o ensino técnico, 3.350 para o 
ensino técnico semipresencial e – 
numa iniciativa pioneira – 8.760 para 
o ensino técnico em escolas estaduais 
da Secretaria da Educação e 660 para 
o ensino técnico nos Centros Educa-
cionais Unificados (CEUs) da prefeitu-
ra de São Paulo.

A ideia de aproveitar escolas da 
rede pública e CEUs no ensino técni-
co abrirá 30 mil matrículas em um 
período de um ano e meio sem a 
necessidade de construir um único 
prédio. Isso porque serão utilizadas as 
salas disponíveis desses espaços no pe-
ríodo noturno. Os cursos, que duram 

18 meses, são voltados para a área de 
serviços, como Secretariado, Contabi-
lidade, Administração, Mar keting, Co-
mércio, Informática e Seguros.

Por meio da instalação de classes 
descentralizadas voltadas para o en-
sino técnico, fruto da parceria com 
os municípios, o Centro Paula Souza 
promove atendimento significativo 
em todas as regiões administrativas 
do Estado de São Paulo que ainda 
não contam com Etecs. 

Um dos grandes trunfos desse 
plano de expansão é que, ao definir 
a oferta dos cursos e a criação de no-
vas unidades, o Centro Paula Souza 
busca atender às demandas locais de 
mão de obra, contribuindo para a in-
serção dos alunos no mercado de tra-
balho e para a geração de renda na 
região à qual leva o ensino. 

É o que acontece, por exemplo, 
em São José dos Campos, município 
com forte atuação da indústria ae-
ronáutica. A Fatec da cidade oferece 
cursos de Sistemas Aeronáuticos, 
Manufatura e Sistemas Aeronáuticos 

e Mecânica e Manutenção. Já em Pin-
damonhangaba, região de indústrias 
na área metalúrgica, foi criado o cur-
so superior de Metalurgia. Essa me-
dida vem garantindo alto índice de 
empregabilidade nas entidades: 93% 
dos egressos das Fatecs conseguem 
uma colocação em, no máximo, um 
ano depois de formados. No caso das 
Etecs, esse índice é de 73%.

Novos laboratórios
Outro órgão ligado à secretaria é o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), que completou 110 anos de exis-
tência em 2009. Sua função é ajudar 
o desenvolvimento paulista criando 
novas tecnologias em diversas áreas 
como transportes, meio ambiente, 
construção civil, segurança etc.

Durante o ano, o governo des-
tinou cerca de 57 milhões de reais 
para obras e compra de equipamen-
tos para aprimorar a capacitação la-
boratorial do instituto. A previsão é 
que outros 40 milhões sejam investi-
dos em 2010. Além dos investimentos 
estaduais, há 27 milhões de reais do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para o 
Laboratório de Estruturas Leves (LEL) 
no Parque Tecnológico de São José 
dos Campos e outros 14 milhões de 
reais, também do BNDES, para pes-
quisa sobre áreas contaminadas. O 
processo de modernização envolve 
investimentos, materiais e obras. De 

Alunos de Etec 
apresentam 
fogão que  
funciona a  
luz solar

Os cursos de novas 
unidades da Fatec são 
definidos de acordo 
com o mercado local
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“Estimulamos a
competitividade”

SPnotícias: Como o senhor define 
o trabalho da secretaria até agora?

Geraldo Alckmin: Um período 
repleto de ações de estímulo à com-
petitividade do setor produtivo e 
na qualificação da mão de obra. O 
governo está promovendo a maior 
expansão da rede de ensino técnico 
e tecnológico gratuito do Brasil. Em 
três anos, foram criadas no Estado 
47 Etecs e 23 Fatecs. Avançamos 
em outras áreas, como nos parques 
tecnológicos, que receberam 32 mi-
lhões de reais até agora. Além disso, 
foram lançadas medidas de deso-
neração fiscal e a implantação da 
agência Investe São Paulo.

SP: A seu ver, o que foi feito de 
mais relevante?

Alckmin: Há várias iniciativas para 
o desenvolvimento sustentável do 
Estado, como a expansão do ensino 
profissionalizante. Hoje, existem 
vagas de emprego que não são pre-
enchidas por falta de qualificação 
do candidato. Pesquisa do Centro 
Paula Souza mostra que 73% dos 
alunos das Etecs conseguem empre-
go um ano após concluir o curso. Já 
nas Fatecs, esse índice chega a 93%. 
Outra iniciativa é a modernização 
do Instituto de Pesquisas Tecnoló-

gicas, cujos investimentos chegam 
a 100 milhões de reais em obras e 
equipamentos.

SP: Quais os planos para 2010?
Alckmin: Ampliaremos os investi-
mentos nas cadeias produtivas. 
Estão sendo investidos 20 milhões 
de dólares em 15 Arranjos Produti-
vos Locais, gerando mais de 60 mil 
empregos. A área de ciência e tecno-
logia também contará com novos 
investimentos. Neste ano, terá início 
a construção do Parque Tecnológico 
de São Paulo, no Jaguaré, que será 
voltado aos setores de tecnologia 
da informação, 
fármacos, biotec-
nologia e nano-
tecnologia.

SP: O Programa 
de Expansão do 
Centro Paula Sou
za cumprirá suas metas?

Alckmin: Sem dúvida. É uma tare-
fa ousada aumentar em 100 mil o 
número de matrículas em cursos 
técnicos e dobrar o número de Fa-
tecs, passando de 26 para 52 unida-
des, até 2010. Hoje, são 49 Fatecs, o 
que representa 94% da meta. Quan-
to aos cursos técnicos, o número 
de novas matrículas já ultrapassou 
70 mil. Até o fim deste semestre, 
serão criadas mais 38 mil vagas, o           
que significa o cumprimento total 
da meta. 

O governo está 
desenvolvendo a maior 
expansão do ensino 
técnico e tecnológico

Secretário de Desenvolvimento  Geraldo Alckmin 

janeiro a dezembro de 2009, foram 
adquiridos mais de 400 novos equi-
pamentos e licitadas três obras de 
melhorias em laboratórios. 

A secretaria também inaugurou 
diversos laboratórios de apoio às in-
dústrias. Um deles é o Laboratório de 
Corrosão e Proteção (LCP), do Centro 
de Integridade de Estruturas e Equi-
pamentos. O estudo da corrosão é 
importante para evitar o colapso de 
materiais metálicos em pontes, pos-
tes, dutos, tanques e qualquer outra 

construção que adote o aço como 
principal insumo. 

O trabalho do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) na pesquisa 
de corrosão tem contribuído para o 
desenvolvimento de normas inter-
nacionais, como no caso do tema de 
corrosividade de dutos destinados 
para derivados de petróleo.

Em novembro de 2009, foram 
inauguradas novas instalações do 
Centro de Engenharia Naval e Oceâ-
nica do instituto. O laboratório pas-
sou por uma completa reformulação 
física e tecnológica, que o situa agora 
como o mais moderno da América 
Latina e em condições de atender às 
novas demandas de suporte tecnoló-
gico para os setores de transportes 
marítimos e de construção de plata-
formas de petróleo. 

Para 2010, a secretaria pretende 
seguir com o processo de moderni-
zação e inaugurar mais laboratórios 
que vão fortalecer o instituto na atua-
ção em novas áreas, como o prédio 
de Bionanotecnologia, cujas obras 
foram iniciadas em novembro passa-
do. O prédio receberá 46 milhões de 
reais de investimentos, entre obras 
civis e equipamentos. o

Pesquisa. 
Braço mecânico 
do Centro de 
Engenharia Naval 
e Oceânica  
constrói m aquete  

mAtríCulAs Em CrEsCImEnto

Médio 23.553 39.034 50.000 50.000 58.600
Técnico 72.831 115.529 143.000 166.000 180.000
Tecnológico 19.217 35.314 40.000 46.000 52.000
Total de alunos
 115.601 189.877 233.000 262.000 290.600

Evolução das matrículas nas unidades do Centro Paula souza

tipo de ensino
2º semestre 2º semestre 20111º semestre

2010
2º semestre

2010

2006 2009 Previsão
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Costurando parcerias, a secretaria concretiza projetos 
voltados às áreas de saúde, emprego e habitação
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SPdireitos da pessoa com deficiência

Desde que foi criada, em 2008, a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência vem adotando 
uma linha de atuação impulsionada por parcerias 

e projetos que priorizam algumas frentes de trabalho: 
o acesso à saúde e à educação, o aumento no nível de 
empregabilidade e a melhoria de qualidade de vida dos 
portadores de deficiência, que correspondem a 11,5% da 
população do Estado. Se em seu primeiro ano de trabalho 
a pasta já havia posto em prática e feito avançar uma série 
de iniciativas, no segundo elas foram ainda mais consoli-
dadas com parcerias importantes em áreas como saúde, 
emprego e habitação. 

Acões 
consolidadas
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A primeira unidade  
da Rede Lucy Montoro 
pode fazer 12 mil  
atendimentos por mês

Além de trabalhar 
o lado físico dos 
pacientes, a  
reabilitação 
ajuda a  
desenvolver  
o raciocínio

E na lista de ações para 2010 está 
o Programa do Paradesporto. O pro-
jeto continuará o trabalho do Comi-
tê Paradesportivo, principalmente 
nas áreas de educação física, com 
capacitação dos professores da rede 
pública estadual para atender alu-
nos com deficiência. Outra ação é a 
Formação de Cuidadores, para trans-
mitir noções gerais sobre cuidados 
que os familiares devem dispensar 

para melhorar a qualidade de vida 
do cuidador. O curso é realizado pela 
Rede de Reabilitação Lucy Montoro, 
e os cuidadores são orientados por 
psicólogos e profissionais da área de 
saúde. Além disso, a pasta promoverá 
o Curso de Audiodescrição, feito em 
parceria com a Faculdade de Educa-
ção e Escola Comunicação e Artes, 
ambas da USP. 

A secretária Linamara Rizzo Bat-

tistella, que é também médica fisia-
tra, sabe que, sem uma reabilitação 
adequada, o indivíduo não se sente 
estimulado a realizar outras tarefas, 
como trabalhar, estudar e praticar 
esportes. Não é à toa que a Rede Lucy 
Montoro é uma das prioridades da 
pasta. Lançada em 2008, a rede de 
hospitais se destina ao atendimen-
to e à reabilitação das pessoas com 
deficiên cia, e deverá chegar ao fim de 
2010 com 17 hospitais. 

Com investimento de 50 milhões 
de reais, a primeira unidade foi inau-
gurada no ano passado, no bairro de 
Santo Amaro, na capital. Com capa-
cidade para 12 mil atendimentos por 
mês, o hospital – com dez andares 
e 13,5 mil metros quadrados, que 
abrigam 20 consultórios em instala-
ções modernas – conta com oficinas 
terapêuticas, oficina de órteses e 
próteses, piscina para hidroterapia, 
laboratório de avaliação cardiovascu-
lar, quadra poliesportiva, espaço para 
condicionamento físico e salas para 
RPG e terapia ocupacional. 

Também estão definidas as ci-
dades que receberão as unidades 
da Rede Lucy Montoro em 2010 e 
2011: Marília, São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto, Santos, São José dos 
Campos, Taubaté, Sorocaba, Presi-
dente Prudente, Jaú, Fernandópolis, 
Botucatu, Pariquera-Açu e Campinas, 
além de mais quatro unidades na 
capital. Todas terão equipes capacita-
das e instalações em prédios novos ou 
reformados que privilegiam todas as 
possibilidades terapêuticas. Quando 
estiver totalmente concluída, a rede 
terá capacidade de fazer 120 mil aten-
dimentos mensais. 

O compromisso da Rede Lucy Mon-
toro é manter o nível de exigência no 

trabalho de reabilitação. A unidade 
de Campinas, por exemplo, terá uma 
área de 3,7 mil metros quadrados 
com ambientes para prática de espor-
te, piscina especial para hidroterapia, 
salas de RPG e terapia ocupacional.

As cidades ainda não contempla-
das com um hospital da rede contam 
com o atendimento de uma unidade 
móvel. Em operação desde 2008, é 
um caminhão adaptado com ele-
vador hidráulico, de 15 metros de 
comprimento por 2,70 de largura e 
20 toneladas, que percorre o interior 
do Estado. Ao custo de 1,2 milhão de 
reais, o veículo ganhou consultório, 
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Moda inclusiva
Em 2009, a secretaria realizou o 1º Concurso Moda Inclusiva 
para promover a discussão sobre como pensar e fazer moda 
que respeite a diversidade. Foram escolhidos trabalhos de uni-
versitários que desenvolveram os modelos mais adequados à 
proposta do concurso. A vencedora foi Brunna do Val, aluna 
do curso têxtil e de moda da Universidade de São Paulo.

Paraolimpíadas Escolares 
A secretaria apoiou os atletas paulistas nas Paraolimpíadas Es-
colares, em novembro passado. A pasta disponibilizou três ôni-
bus com espaço para cadeirantes, ar-condicionado e telas de 
LCD para levá-los a Brasília, sede da competição. A delegação 
paulista participou do torneio com 97 atletas em seis modalida-
des: atletismo, bocha, futebol, judô, natação e tênis de mesa. 
Na disputa entre Estados, a delegação de São Paulo sagrou-se 
campeã geral, com 45 pontos.

Centro de Estudos do Cão Guia
A secretaria e a Faculdade de Medicina Veterinária da Uni-
versidade de São Paulo assinaram convênio para a criação 
do Centro de Estudos do Cão Guia do Estado de São Paulo, 
no segundo semestre de 2010. O objetivo do projeto é de-
finir parâmetros em relação à usabilidade de cão guia pelo 
portador de deficiência visual, além de definir métodos de 
treinamento do cão guia e realizar um estudo do custo final 
da criação e do treinamento. No programa, animais das ra-
ças labrador e golden retriever de 2 a 14 meses receberão 
adestramento básico mensal no Centro de Estudos do Cão 
Guia. Enquanto isso eles permanecerão em uma família ado-
tiva. Depois que os animais completarem 14 meses, terão a 
fase de treinamento específico para guia de cegos. “A cria-
ção do centro de estudos dá a opção de as pessoas cegas 
poderem escolher essa ajuda técnica, que é o cão guia”, afir-
ma a secretária Linamara Rizzo Battistella. 

Excelência em tecnologia
Em dezembro de 2009, a Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e a Secretaria de Desenvolvimento assinaram 
um termo de cooperação para a implantação do Centro de 
Excelência em Tecnologia e Inovação em Benefício da Pessoa 
com Deficiência, no Parque Tecnológico do Jaguaré, na capi-
tal. O projeto garante o acesso de pessoas com deficiência 
aos meios audiovisuais, proporcionando entretenimento e a 
possibilidade de educação a distância.

alGuMas açõEs dE 2009

sala de espera, banheiro e oficina 
ortopédica. Em média, cem pessoas 
por mês são atendidas por sete pro-
fissionais. Em 2009, a unidade móvel 
passou por Taubaté, Jacareí, Guara-
tinguetá, Cruzeiro, Avaré, Sorocaba, 
Capão Bonito e Piracicaba. 

Segundo a secretária, a meta da 
pasta é que a instalação de uma uni-
dade da Rede Lucy Montoro ajude a 
promover uma transformação no 
município. “O debate sobre as ques-
tões ligadas aos direitos das pessoas 
com deficiência precisa ser perma-
nente”, afirma Linamara. “As cidades 
devem oferecer transporte público 
adaptado e capacitação de profissio-
nais das várias áreas da saúde.”

Atenta à capacitação dos profissio-
nais que trabalham nas unidades, a 
secretaria disponibilizou treinamen-
to aos funcionários da parte adminis-
trativa na Fundação Getulio Vargas. 

A equipe clínica, que já possui forma-
ção, também passará por um aper-
feiçoamento extra elaborado pela Es-
cola de Medicina da Universidade de 
Harvard, dos Estados Unidos. 

Como as unidades realizam aten-
dimento completo na área de órteses 
e próteses, técnicos na especialidade 
fazem parte do quadro de funcioná-
rios da Rede Lucy Montoro. Com o ob-
jetivo de auxiliar a formação desses 
profissionais, a pasta firmou parceria 
com o Centro Paula Souza, ligado à 
Secretaria de Desenvolvimento, para 
a criação de um curso de técnico em 
órteses e próteses na Escola Técnica 
Carlos de Campos, na capital.

Emprego e habitação
Alinhada com outras secretarias e 
entidades em políticas de interesse 
comum, a Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência também 
viabilizou programas relacionados a 
setores como o mercado de trabalho 
e a habitação. 

Em parceria com a Serasa Expe-
rian e o Instituto Ethos de Empresas 
e Responsabilidade Social, lançou 
o Programa de Empregabilidade de 
Pessoas com Deficiência, em 2008. 
A iniciativa tem o objetivo de quali-
ficar pessoas com deficiência visan-
do a sua contratação pelas empresas 
parceiras. Faz parte do treinamento 
um programa de 415 horas distribuí-
das em três módulos, que abrangem 
competências universais, técnicas e 
orientação profissional. No ano pas-
sado, o programa conseguiu empre-
gar cem pessoas com deficiência.

Há outras ações além do Pro-
grama de Empregabilidade. Para 
disseminar a importância de as em-
presas contratarem pessoas com de-

fi ciência, a pasta lançou o Fórum de 
Empregabilidade. Baseado em um 
modelo inglês, o evento inédito no 
país reuniu setor público, iniciativa 
privada e organizações não governa-
mentais em torno da discussão, da 
proposição e da articulação de ações 
de inclusão de parte da população 
no mercado de trabalho. São Paulo é 
o Estado que mais emprega pessoas 
com deficiência no país. São cerca 
de 100 mil profissionais inseridos no 
mercado de trabalho. Isso significa 
que eles ocupam 39,7% de todas as 
vagas disponíveis para pessoas com 
deficiências no Brasil.

Ainda seguindo a característica de 
políticas transversais – em que, além 
dos projetos próprios, a pasta agrega 
outras secretarias estaduais –, foi pos-
sível enfrentar o desafio na área da 
habitação. Com o objetivo de disponi-

No ano passado, 
a secretaria  
promoveu o  
1º Concurso de 
Moda Inclusiva 
para promover 
a discussão 
sobre como fazer 
moda pensando 
na diversidade 
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“Inclusão é 
transformação”

SPnotícias: Como a senhora avalia 
os dois anos da secretaria?

Linamara Rizzo Battistella: A 
principal característica foi o resgate 
das pessoas com deficiência, com 
uma perspectiva de caminhos e es-
tratégias. Olhamos para as questões 
que afligem essa população e cria-
mos políticas para inclusão social.

SP: Quais foram as ações nesse 
sentido?

Linamara: A criação da Rede Lucy 
Montoro mudou o paradigma no 
Estado, pois garante que as pes-   
soas sejam atendidas perto de suas 
casas. A Rede dá um atendimento 
de qualidade e promove uma trans-
formação nos municípios onde 
atua, propondo transporte público 
adaptado e que a empregabilidade 
seja uma discussão concreta, por 
meio de capacitação dos profissio-
nais das várias áreas da saúde. O 
atendimento não deve ser apenas 
para reabilitação, mas em todas as 
etapas da saúde e do ciclo da vida. 
Um segundo programa é a mora-
dia que adota o Desenho Universal. 
Estamos mostrando à sociedade a 
importância da valorização de um 
modelo que atenda os cidadãos de 
forma equitativa.

SP: Quais são as ações planejadas 
para 2010?

Linamara:  Vamos propor um Nú-
cleo de Inovação Tecnológica, con-
tinuaremos a implementação da 
Rede Lucy Montoro e reforçaremos 
o programa do paradesporto desde 
o processo inicial de educação. Tam-
bém daremos sequência aos cursos 
de audiodescrição e de formação de 
cuidadores. Trabalharemos na cria-
ção de um mestrado profissional na 
área de ajudas técnicas, abraçando a 
ideia da inovação tecnológica e for-
mação de recursos humanos. 

SP: Quais os re-
sultados do Fó-
rum de Empre-
gabilidade para 
Pessoas com De-
ficiência?

Linamara: O 
fórum é compos-
to pela secretaria, por 32 empresas 
de diferentes setores da produção, 
pelo Instituto Ethos e pela Serasa. 
Buscamos a inclusão profissional 
com qualidade, com elementos que 
possam subsidiar a importância da 
diversidade dentro do negócio. O 
fórum visa a implementação da Lei 
de Cotas, acompanhando os traba-
lhadores com deficiência incluídos 
e apresentando resultados sociais. 
Queremos mostrar o ciclo econô-
mico que essa pessoa gera e como a 
tecnologia apoia esse trabalho.

A Rede Lucy Montoro 
consegue promover 
transformações nas 
cidades onde ela atua

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência  Linamara Rizzo Battistella

No ano passado, a secretaria promoveu uma série de ofici-
nas, workshops e fóruns para discutir a inclusão das pessoas 
com deficiência em todos os níveis. Sob o tema central “Sub-
sídios à elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade”, 
18 oficinas reunidas em Sorocaba visaram estimular o de-
senvolvimento de ações voltadas às pessoas com deficiên-
cia nos municípios de São Paulo. O workshop Sensibilização 
para a Inclusão: Construindo uma Sociedade Universal à Luz 
da Convenção da ONU, na capital, abordou preconceitos e 
paradigmas em relação a essa população.

Oito fóruns sobre esporte e lazer mostraram programas 
bem-sucedidos de pessoas com deficiência nas práticas 
esportivas. Também foi realizado o Encontro de Assistentes 
Sociais. Com mais de 500 participantes, o evento colheu in-
formações sobre crianças e adolescentes com deficiência em 
situação de negligência, abandono ou desaparecidas.

Já o Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação 
para Pessoas com Deficiência foi um dos eventos mais im-
portantes da secretaria. A iniciativa discutiu as tecnologias e 
ajudas técnicas no processo de reabilitação e no dia a dia 
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, per-
manente ou temporária, idosos e seus familiares, cuidadores, 
profissionais da saúde e educadores. Além do convênio assi-
nado com a Microsoft do Brasil para fornecer notebooks para 
pacientes da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, o encontro 
fortaleceu esse mercado em ascensão. 

a InClusão EM dEbatE

bilizar habitação para todos, foi esta-
belecida uma parceria com a Secreta-
ria da Habitação e com a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) para desenvolver 
casas com o conceito de Desenho 
Universal – moradias adaptadas para 
portadores com deficiências e pes-
soas com dificuldade de locomoção, 
como crianças, gestantes e idosos.

 Em 2008, foi assinado acordo de 
cooperação com a Secretaria da Ha-
bitação estabelecendo a implantação 
do conceito em todos os projetos exe-
cutados pela CDHU. “Não fazia senti-
do só alguns imóveis serem construí-
dos seguindo o Desenho Universal, 
no sistema de cotas”, diz Linamara. 

Em abril do ano passado, foi apre-
sentado o modelo de casa popular 
projetado com o conceito do Dese-
nho Universal durante a 8ª Feira In-
ternacional de Tecnologias em Rea-
bilitação, Inclusão e Acessibilidade 
(Reatech). A planta, com 63,5 metros 
quadrados, inclui três quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço. 

Alguns fatores foram pensados 
para garantir o bem-estar da pessoa 
com deficiência ou mobilidade re-
duzida. Corredores e portas têm 90 
centímetros de largura para facilitar 
a passagem de uma cadeira de rodas. 
Os banheiros podem receber barras 
de apoio e as pias são instaladas de 
forma que o cadeirante se aproxime 
sem dificuldade. Nas áreas comuns 
dos conjuntos da CDHU haverá ram-
pas, pisos antiderrapantes e com 
textura especial, barras de proteção e 
guias rebaixadas. “Nossa luta sempre 
foi para que 100% das moradias da 
CDHU obedecessem ao Desenho Uni-
versal. É uma vitória das pessoas com 
deficiência”, ressaltou Linamara. o

Encontro 
Internacional 
de Tecnologia e 
Inovação para 
Pessoas com 
Deficiência
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O futuro 
começa agora

Projetos estabelecem as estratégias para o desenvolvimento 
sustentado e planos de investimentos para São Paulo
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SPeconomia e planejamento

Aprender com o passado, trabalhar com afinco no 
presente e planejar o futuro. Esses princípios têm 
pautado as ações da Secretaria de Economia e Plane-

jamento. A pasta exerce um papel fundamental no que diz 
respeito à execução do plano de governo e na efetivação de 
seus projetos e, com a proximidade do encerramento da 
atual administração, apresenta recordes orçamentários. 
Para se ter ideia, o governo deverá investir cerca de 67 bi-
lhões de reais no quadriênio 2007-2010.

Os principais destinos desse montante têm sido a infra-
estrutura de transportes rodoviários (15,7 bilhões de reais), 
transportes metropolitanos (17,7 bilhões) e saneamento 
básico (7,3 bilhões). Os recursos nas áreas sociais também 
aumentaram substancialmente. A verba disponível para 
2010 é três vezes maior do que o orçamento de 2006. São 
22 bilhões contra 6,9 bilhões de reais em investimentos. 
Analisando por áreas, é possível verificar que a educação, 
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por exemplo, terá um aporte 40% 
maior do que o aplicado em 2006. Em 
saúde, segurança e habitação, as apli-
cações cresceram neste quadriênio 
42%, 46% e 126%, respectivamente.

Cerca de 28 bilhões de reais são 
oriundos de fontes alternativas de ar-
recadação, como a redução da folha de 
pagamento com a extinção de alguns 
cargos de confiança (3,4 bilhões de 
reais), a venda da Nossa Caixa (5,4 bi-
lhões de reais), o programa de conces-
sões rodoviárias (5,5 bilhões de reais), 
redução de financiamentos com recur-
sos estatais (11,6 bilhões de reais) e se-
curitização, ou seja, a venda de alguns 

ativos do Estado (2 bilhões de reais). 
Por meio do programa de concessões 
rodoviárias, as concessionárias ainda 
farão investimentos nas estradas que 
somam 8 bilhões de reais.

Tudo planejado
Em 2009, um dos destaques do traba-
lho da secretaria foi o lançamento de 
três projetos complementares ao Pla-
no Plurianual, que define os planos 
econômicos do governo até 2011. Um 
deles, o Planeja São Paulo tem entre 
seus principais objetivos a integração 
da base de dados da secretaria e, a 
partir daí, a elaboração de relatórios, 

gráficos e documentos que facilitem 
o controle de projetos prioritários de 
infraestrutura e de desenvolvimento 
social em fase de execução, ou que 
serão realizados nos próximos anos. 

Para garantir o crescimento sus-
tentado do Estado também no longo 
prazo, foi desenvolvido o Plano São 
Paulo 2025. A iniciativa consiste na 
preparação de estudos a partir de in-
formações coletadas na esfera públi-
ca, iniciativa privada e instituições 
acadêmicas reconhecidas no país. O 
material ajudará na identificação das 
áreas que devem ser beneficiadas por 
futuros planos de investimentos. 

O terceiro projeto é o “Bird Institu-
cional”, uma parceria realizada com 
o Banco Mundial para a prestação de 
serviços de consultoria destinados à 
melhoria da gestão e estruturação 
dos investimentos públicos. Todas as 
medidas reforçam o compromisso da 
secretaria com o crescimento susten-
tável de São Paulo.

O ano de 2009 também foi marca-
do pela aceleração dos projetos liga-
dos à Copa do Mundo de 2014, que 
terá São Paulo como uma das sedes 
principais. A Secretaria de Economia 
e Planejamento coordena o grupo de 
trabalho responsável pela elaboração 

Os 635 municípios paulistas receberam, nos últimos anos, o 
maior aporte de recursos de sua história. Desde 2007, foram 
assinados mais de 5,2 mil convênios, que garantiram a libe-
ração de investimentos superiores a 1,2 bilhão de reais. Em 
dezembro de 2009, a Secretaria de Economia e Planejamento 
e a Casa Civil fizeram a oitava liberação de recursos do ano, 
beneficiando de uma só vez 39 municípios, que receberam 
um total de 22 milhões de reais. Desse montante, 15,9 mi-
lhões são provenientes do Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias (Dade) e serão destinados a 
dez municípios. O restante dos recursos (6,2 milhões) será 
investido em obras de infraestrutura, construção de creches 
e praças e aquisição de maquinário e veículos. 

1,2 bilhão de reais 
aos municípios

Milton Michida
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de estudos e promoção das ações es-
tratégicas que dizem respeito à par-
ticipação paulista no Mundial e na 
Copa das Confederações da Fifa, que 
será realizada em 2013, como uma 
espécie de ensaio para o evento prin-
cipal. Em parceria com a prefeitura 
de São Paulo, estão em andamento 
19 programas de investimento que 
deverão deixar um importante lega-
do para a mobilidade urbana na cida-
de mais populosa do país. 

Somados, os projetos envolvem 
cifras de 33,4 bilhões de reais, valor 
que será desembolsado principal-
mente na extensão do sistema de 
metrô e trens e na modernização dos 
principais eixos de tráfego. Entre as 
obras que vão causar forte impacto 
na região metropolitana de São Pau-
lo estão a construção do Expresso 

Aeroporto (nova linha ferroviária en-
tre a Estação da Luz e o Aeroporto de 
Guarulhos) e a Linha Lilás do Metrô, 
com seus 11,8 quilômetros de exten-
são e 11 novos terminais, incluindo a 
Estação Adolfo Pinheiro, na zona sul 
de São Paulo. 

Segundo estudos realizados pelo 
governo do Estado, os investimentos 
vão contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos paulistanos 
e de seus visitantes com o alívio do 
trânsito nas vias congestionadas, mo-
dernização e conforto no transporte 
coletivo. Além disso, o inédito ciclo 
de investimentos proporcionará a 
criação de 200 mil empregos diretos, 
assegurando uma geração de renda 
vital para o crescimento econômico 
de São Paulo. 

Ações regionais
Planejar o crescimento sustentável e 
contribuir para o fortalecimento dos 
municípios paulistas é outra das atri-
buições da Secretaria de Economia 
e Planejamento. No que se refere ao 
apoio direto aos municípios, o go-
verno assinou até novembro de 2009 
mais de 1,4 mil convênios que visam 
à realização de obras de infraestrutu-
ra, compra de equipamentos e desen-
volvimento econômico e social das 
67 estâncias do Estado de São Paulo. 
No total, foram destinados apenas 
para esses convênios recursos da or-
dem de 282 milhões de reais.

Nas áreas metropolitanas, a execu-
ção de serviços de interesse comum 
dos municípios que integram uma 
determinada região está a cargo da 
Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S.A. (Emplasa). O ano 
de 2009 foi repleto de ações da enti-
dade, que lançou a primeira publi-

cação das chamadas Unidades de In-
formações Territorializadas (UITs) da 
região metropolitana de São Paulo. O 
trabalho das UITs associa o mosaico 
de paisagens do espaço urbano a um 
banco de dados que traz informações 
precisas e detalhadas sobre a realida-
de socioeconômica, físico-ambiental 
e geográfica das diversas regiões do 
Estado de São Paulo. 

Por meio desse tipo de levanta-
mento, é possível saber, por exemplo, 
se em uma unidade existem parques, 
escolas, estações de metrô e até mes-
mo o número de residências. Além 
de abranger a capital paulista e as 

No fim do primeiro semestre de 2010, a zona leste da capital 
ganhará um novo espaço de lazer e cultura: o Parque Esta-
dual do Belém, que teve sua criação coordenada pela Secre-
taria de Economia e Planejamento. O projeto é inovador. Na 
área de 210 mil metros quadrados onde estava localizada a 
antiga Febem do Tatuapé serão erguidos um café-concerto, 
um centro de memória da Fundação Casa e uma unidade 
das Fábricas de Cultura. Além disso, o local contará com seis 
quadras poliesportivas, quiosques, viveiro, ciclovia, pista de 
corrida, áreas de ginástica, playgrounds e sanitários. A obra 
está orçada em 39,7 milhões de reais.

As 19 cidades que formam a região metropolitana de 
Campinas podem receber uma injeção de recursos de 
26,4 bilhões de reais nos próximos cinco anos, segundo 
cálculos da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo. O dinheiro virá da ampliação do Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos, da implantação do trem de alta 
velocidade que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro e da 
exploração da camada de petróleo do pré-sal. Para apro-
veitar as imensas oportunidades geradas pelo novo ciclo 
de investimentos, a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) realizará um estudo que busca traçar um cená-
rio de tendências econômicas, demográficas e sociais da 
região. A missão é identificar oportunidades e apresentá-
las aos gestores municipais. 

unicamp avalia oportunidades

lazer e cultura na zona leste
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“Os investimentos 
viraram realidade”

SPnotícias: Como o senhor define 
o trabalho da secretaria até o mo-
mento?

Francisco Vidal Luna: Nossa ges-
tão tem sido marcada pela capaci-
dade de planejamento e força de 
execução. Diversos programas fo-
ram implementados com sucesso. 
Na área de saúde, agilizamos o 
pron to atendimento nos hospitais, 
o que faz muita diferença na melho-
ria da qualidade de todo o sistema. 
Na educação, também promove-
mos um imenso salto de qualidade 
com ações como a colocação de um 
segundo professor na sala de aula 
e o estabelecimento do mérito na 
remuneração de toda a categoria. 
Em transportes, vamos resolver o 
gargalo da transposição da região 
metropolitana de São Paulo, com 
a inauguração do Rodoanel Sul e a 
readequação das marginais. Esses 
são apenas alguns exemplos de me-
didas práticas que comprovam que 
o setor público pode, sim, oferecer 
serviços de qualidade. 

SP: O que foi feito de mais relevan-
te nesse período? 

Luna: Muitas ações merecem desta-
que, mas eu citaria, especialmente, 
nossos investimentos na área social. 

Desde 2007, mudamos o patamar 
de investimentos do governo de São 
Paulo. Em 2006, os recursos destina-
dos para essa área correspondiam a 
7,9% do orçamento. Em 2010, a par-
ticipação será de 16,7%. Ou seja, es-
tamos promovendo uma verdadeira 
transformação social em São Paulo. 

SP: Quais são as prioridades para 
2010? 

Luna: Em 2010, vamos iniciar a 
implantação do Parque Várzeas 
do Tietê, o maior parque linear do 
mundo, com 75 quilômetros de ex-
tensão. Outro projeto ambicioso é a 
implementação 
da Lei do Meio 
Ambiente, que 
fa  rá com que o 
governo reduza 
em 20% a carga 
de emissões de 
poluentes. 

SP: Que iniciativas possibilitaram 
o volume recorde de investimen-
tos feitos pelo governo?

Luna: Todos os investimentos feitos 
viraram realidade porque fomos efi-
cazes na arrecadação. Aprimoramos 
os processos sem aumentar os im-
postos. Além disso, fomos capazes 
de levantar 25 bilhões de reais em 
recursos fora do orçamento tributá-
rio e criamos fontes alternativas de 
investimentos. Tudo isso permitiu 
que nossos projetos vingassem. 

Estamos 
promovendo uma 
transformação social 
em São Paulo

Secretário de Economia e Planejamento Francisco Vidal Luna

cidades vizinhas, o sistema já foi apli-
cado na área metropolitana de Cam-
pinas, na Baixada Santista, no ABC e 
na sub-região Sudeste. A implantação 
do modelo de pesquisa nos demais 
31 municípios que integram a região 
metropolitana de São Paulo está em 
fase de desenvolvimento. Os dados 
levantados até agora podem ser aces-
sados na página da Emplasa (www.
emplasa.sp.gov.br).

Em sintonia com a diretriz do 
governo de oferecer a máxima trans-
parência em todos os seus projetos, 
o Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal (Cepam) 
desenvolveu em 2009 dois impor-
tantes trabalhos com os municípios. 
Chamado de Rede CIM (Célula de Ino-
vação do Município), o primeiro de-
les é inédito na gestão pública brasi-
leira. Trata-se da criação de uma rede 
social, muito parecida com as que 
fazem sucesso na internet, em que é 
possível que os governantes e toda a 
sociedade discutam questões ligadas 
a políticas públicas locais. 

A rede proporciona a troca de in-
formações e a interação entre gesto-
res, cidadãos, instituições, grupos e 
pessoas envolvidas com assuntos de 

in teresse dos municípios. Qualquer 
cidadão pode participar, seja propon-
do temas de discussão, deixando sua 
opinião ou até mesmo acrescentando 
fotos e vídeos, a exemplo do que fa-
zem os internautas que frequentam 
páginas que oferecem intercâmbio 
de ideias. 

Se a pessoa preferir, pode apenas 
acompanhar as notícias relaciona-
das ao seu município ou divulgar 
eventos, entre outras inúmeras pos-
sibilidades. Em apenas dois meses 
de existência, o projeto já conta com 
mil membros cadastrados em cerca 
de 200 municípios conectados. Para 
participar, basta clicar no endereço 
eletrônico www.redecim.com.br. 

O segundo projeto do Cepam rea-
lizado em parceria com a Secretaria 
de Economia e Planejamento foi a 
criação de oficinas de capacitação. O 
objetivo central do programa é redu-
zir a burocracia e facilitar a prestação 
de contas dos convênios estaduais fir-
mados com os municípios paulistas. 
Graças a esse tipo de iniciativa, as 
prefeituras apresentam a documen-
tação necessária para a liberação de 
recursos e o dinheiro proveniente 
dos convênios chega mais rápido aos 
municípios. 

Desde o lançamento do progra-
ma, foram realizadas 18 oficinas em 
diversas regiões do Estado. Em 2009, 
o Cepam também implantou o pri-
meiro curso de gestão pública do Bra-
sil em uma Escola Técnica Estadual 
(Etec), resultado de um convênio assi-
nado com o Centro Paula Souza. 

Com aulas iniciadas em feverei-
ro de 2010, o curso oferece 80 vagas 
para candidatos que já concluíram 
ou que ainda estejam cursando o en-
sino médio. o
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Valorização na 
sala de aula

Reformulação no ensino ajuda a aumentar o nível dos professores 
e reforça o aprendizado dos alunos da rede pública

Professora 
em sala de 
aula: categoria 
beneficiada  
pelo programa 
Valorização
pelo Mérito
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Desde 2007, o Estado de São Paulo vem realizando 
mudanças significativas em sua política educacio-
nal, com o compromisso de atingir as metas que 

visam à qualidade nas escolas. Para isso, a Secretaria da 
Educação passou a implementar uma reestruturação 
inédita na rede de ensino público, que abrange quase 5 
milhões de alunos e 236 mil professores que trabalham 
em 5.407 escolas. 

No ano passado, a pasta deu ênfase ao programa Va-
lorização pelo Mérito, que faz parte do Programa + Qua-
lidade na Escola. São medidas que darão aos professores 
a oportunidade de praticamente triplicar o salário ao 
longo da carreira, desde que sejam cumpridas as regras 
de promoção. A remuneração inicial para a jornada de 
40 horas semanais, que hoje é de 1.834,85 reais, poderá 
chegar a 6.270,78 reais – ou seja, um aumento de 242%. 
Antes da valorização, a elevação máxima chegava a 73%. 
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A promoção dos professores leva em 
conta critérios como assiduidade, 
tempo de permanência numa mes-
ma escola e notas mínimas na prova 
de avaliação anual aplicada pela se-
cretaria. “O Estado de São Paulo está 
dando um passo importante para 
mudar a história das remunerações 
de professores no Brasil”, diz o secre-
tário da Educação do Estado, Paulo 
Renato Souza.

Ainda segundo a nova regra, os sa-
lários de diretores de escola e super-
visores de ensino também poderão 
crescer. No caso dos diretores, a re-
muneração poderá chegar a 7.147,05 
reais, três vezes maior que o salário 
inicial (2.321,09 reais) e quase o do-
bro do salário final anterior, que era 
de 3.786,03 reais. Já a dos superviso-
res poderá chegar a 7.813,63 reais, o 
triplo do salário inicial de 2.509,11 
reais. Auxílio-transporte, sextas par-
tes e quinquênios são vantagens que 
também serão acumuladas pelos pro-
fissionais da área. 

sisteMa de proMoção

promoção da faixa 1 para a 2
Professor tem aumento equivalente a 

25% da remuneração inicial

promoção para a faixa 3
Professor tem aumento equivalente a 

50% da remuneração inicial

promoção para a faixa 4
Professor tem aumento equivalente a 

75% da remuneração inicial

promoção para a faixa 5
Professor tem aumento equivalente a 

100% da remuneração inicial
 

regras para promoção
Para a evolução nas faixas, serão 

exigidas as seguintes notas mínimas 
nos exames anuais de promoção:

Nota 6
da faixa 1 para a faixa 2

Nota 7
da faixa 2 para a faixa 3

Nota 8
da faixa 3 para a faixa 4

Nota 9
da faixa 4 para a faixa 5
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A Escola de Formação 
de Professores terá 
curso de 360 horas para  
educadores da rede

e realizadas com senso de responsa-
bilidade orçamentária”, diz Paulo 
Renato Souza.

Com o intuito de incentivar a 
permanência de profissionais numa 
mesma escola, a secretaria ainda in-
corporou aos salários do quadro do 
magistério o Adicional de Local de 
Exercício (ALE). Ele é pago aos pro-
fissionais que atuam em unidades 
situa das em áreas de níveis 4, 5 e 6 
no Índice Paulista de Vulnerabilida-
de. O valor corresponde a 20% do sa-
lário-base da carreira do magistério e 
6% do salário-base dos funcionários. 

Formação
Ao dar continuidade ao projeto de 
melhorias nas escolas estaduais, a se-
cretaria criou a Escola de Formação 
de Professores do Estado de São Pau-

lo, que será obrigatória para os novos 
profissionais da rede pública antes 
que efetivamente entrem nas salas 
de aula para lecionar. Eles passarão 
por 360 horas de formação ao longo 
de quatro meses dedicados a ativida-
des em classe e práticas escolares.

Pioneiro no Brasil, o projeto pre-
vê, além do concurso público, a apro-
vação no curso para atuar nas escolas 
do Estado. Durante o curso, os candi-
datos receberão 75% do salário ini-
cial da categoria. A Escola de Forma-
ção também utilizará a estrutura da 
Rede do Saber, de ensino a distância, 
combinada com atividades presen-
ciais e práticas de sala de aula. 

Outra providência da secretaria 
é a criação de mais duas cargas ho-
rárias para todos os profissionais do 
magistério. As de 40 horas e 12 horas 

Outra meta a ser alcançada é aper-
feiçoar o trabalho dos profissionais 
do magistério. “O programa dará 
uma contribuição muito importante 
para que a educação pública de São 
Paulo tenha professores mais prepa-
rados e uma gestão escolar mais efi-
ciente”, afirma o secretário. 

Regras para a promoção
O Sistema de Promoção no Quadro 
do Magistério do ensino oficial do 
Estado de São Paulo é dividido em 
cinco faixas, que mostram em qual 
etapa da carreira se encontram pro-
fessores, diretores e supervisores. Se-
rá exigido o mínimo de quatro anos 
de comprovado exercício no cargo 
para que os professores comecem a 
participar do sistema, e eles só po-
derão avançar uma faixa por prova. 
O intervalo entre uma avaliação e 
outra deve ser de, no mínimo, três 
anos.  O mesmo ocorre para os 80 mil 
professores temporários que se torna-
ram efetivos pela Lei 1.010. Eles ficam 
aptos a participar após cumprir qua-
tro anos como temporários. 

O profissional que mudar de car-
go mediante concurso público – se 
passou de professor para diretor ou 
supervisor, por exemplo – será en-
quadrado em faixa correspondente 
à remuneração imediatamente su-
perior à que tinha anteriormente. “É 
um reconhecimento à categoria, mas 
as promoções são atreladas ao mérito 

Confira a evolução da remuneração do magistério 
paulista pelas regras atuais e com as novas dispo-
sições do programa Valorização pelo Mérito. Os 
gráficos abaixo mostram como a re mu neração do 
magistério vai crescer com o programa.

VaLoriZação peLo Mérito

Hoje, a rede de 
ensino público 
estadual conta 
com 5 milhões 
de alunos 1.835

2.335
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8.321

7.321

6.321

5.321

4.321

3.321

2.321

208%

63%

2.321,09

Atual Valorização por mérito
Faixa 1 a 5 (25 anos)

inicial final

7.147,45

3.786,03

remuneração – professor
educação básica i (com curso superior) e ii

remuneração – diretor de escola

 * O salário inicial de professor de educação básica I (1ª a 4ª série) 
com curso superior (92% do total) é 1.834,85 reais, equivalente 
à remuneração inicial do professor de educação básica II (da 5ª 
série ao ensino médio)
** A remuneração máxima é calculada com 100% das promoções, 
incluindo as gratificações, para a jornada de 40 horas semanais
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Matrícula antecipada
A Secretaria da Educação, em parceria com os 645 municípios 
do Estado, estabeleceu a matrícula antecipada, destinada a 
crianças a partir de 6 anos completos ou a completar durante 
o ano letivo. Isso permite organizar o atendimento dos alunos, 
garantindo que eles sejam encaminhados à escola mais próxi-
ma de sua casa. Em 2009, o período para que os estudantes 
do ensino fundamental efetuassem as matrículas com antece-
dência foi o mês de setembro. Foram feitas 85 mil em 15 dias.

sistema de proteção escolar 
A secretaria lançou o Sistema de Proteção Escolar, que, além 
de coibir atos violentos no ambiente estudantil, tem o objetivo 
de atrair pais, comunidade e sociedade civil para o universo 
escolar. O projeto reúne diversas ações, como a elaboração 
dos Manuais de Procedimento e de Conduta Escolar, dois ins-
trumentos que servirão de referência para a escola. Também foi 
desenvolvido um sistema eletrônico de registro de ocorrências 
escolares disponível na internet para que os diretores notifi-
quem à secretaria as ocorrências envolvendo a escola.

Visão do futuro
Ao lado do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Cultural 
e Social do Estado de São Paulo (Fussesp), a secretaria distri-
buiu 1,8 mil pares de óculos a alunos da capital paulista. Pioneiro 
no Estado, o programa Visão do Futuro encaminhou outros 46 
mil estudantes, que já haviam acusado problemas oculares du-
rante uma triagem prévia, para exames médicos ambulatoriais 
em hospitais da cidade. Ao todo, foram 133 mil alunos entre 6 
e 8 anos avaliados por testes de acuidade visual aplicados por 
4,8 mil professores capacitados. O Visão do Futuro conta com 
o apoio da Santa Casa de Misericórdia, Unifesp, Secretaria da 
Saúde e das secretarias municipais de educação, saúde, assis-
tência e desenvolvimento social, além da Associação das Con-
sulesas de São Paulo (Aconsp), que faz a doção dos óculos. 

Computador do professor
O programa Computador do Professor facilita a aquisição de 
um laptop de última geração pelos docentes, que, sem pagar 
juros, podem adquirir o produto por 1.738 reais em até 24 par-
celas mensais. O projeto já beneficiou com financiamento ban-
cário 43 mil educadores. Além disso, a secretaria distribuiu 15 
mil webcams gratuitamente aos professores que haviam com-
prado laptops mas não foram contemplados com o acessório. 

priNCipais ações de 2009 priNCipais ações de 2009

alfabetiza são paulo
Destinado à população analfabeta com mais de 15 anos de 
idade, o projeto Alfabetiza São Paulo é oferecido em 2,5 mil es-
colas estaduais. O curso foi desenvolvido para respeitar a dis-
ponibilidade e o ritmo de cada aluno. Não há, portanto, carga 
horária exigida ou prazo para conclusão, o que permite que o 
estudante se inscreva no momento que julgar mais adequado. 
O conteúdo do programa equivale aos primeiros quatro anos 
do ensino fundamental e terá material específico fornecido 
pela secretaria aos estudantes, professores e parceiros. 

Vale sonhar
Lançado como piloto na região do Vale do Ribeira em 2004, o 
projeto Vale Sonhar visa diminuir a incidência de adolescentes 
grávidas. Na fase experimental, houve uma redução de quase 
90% dos casos de gravidez precoce na região. O resultado 
serviu de incentivo para o programa ser implantado nas salas 
de aula do 1º ano do ensino médio de todo o Estado. A base 
é a educação sexual e o conteúdo é trabalhado em atividades 
propostas nos cadernos do aluno e do professor e postas em 
prática em jogos e oficinas.

Cultura é Currículo
Buscando aumentar o contato de estudantes com a cultura, 
a secretaria lançou o programa Cultura É Currículo, que pro-
porciona visitas a museus, teatros, cinemas e casas de cultura 
de São Paulo. Em 2009, cerca de 400 mil alunos de escolas 
estaduais da capital estiveram em museus, teatros e centros 
culturais que fazem parte do projeto, que é dividido em três 
segmentos: Escola Sai da Escola, direcionado a visitas a mu-
seus e parques; Escola em Cena, que leva alunos para teatros; 
e Cinema Vai à Escola, voltado para a exibição de filmes dentro 
dos estabelecimentos de ensino.

rendimento escolar
O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo (Saresp) levanta dados socioeconômicos e cultu-
rais dos estudantes e busca saber a opinião dos pais sobre a 
qualidade do ensino público. Para isso, aborda aspectos como 
hábitos de estudo, trajetória escolar, dinâmica das aulas e prá-
tica dos professores. Em 2009, a pasta aplicou a avaliação e o 
governo do Estado bancou a iniciativa para as escolas da rede 
municipal que aderiram ao Saresp. O levantamento tem hoje 
dados de 600 mil estudantes de 3.082 escolas municipais, que 
se juntaram aos cerca de 2 milhões de alunos da rede estadual.

semanais farão parte do sistema, jun-
tando-se às já existentes, de 24 e 30 
horas semanais. Antiga reivindicação 
da categoria, a jornada de 40 horas 
garante estabilidade dos professores 
das primeiras séries e das disciplinas 
com ampla carga horária, como Ma-
temática e Língua Portuguesa. Já a de 
12 horas facilita o processo de atri-
buição de aulas nas disciplinas com 
menor carga horária. A medida pode-
rá eliminar a dificuldade de compor 
jornadas em certas disciplinas, o que 
gerava um número elevado de pro-
fessores temporários. 

Atento também à qualidade dos 
professores temporários, o governo 
do Estado vai instituir o exame obri-
gatório como requisito para atuação 
nas salas de aula. Aos reprovados 
nessa prova que tiverem a garantia 
de estabilidade prevista na Lei 1.010 
será assegurada a jornada mínima 
de 12 horas semanais, a ser exercida 
em funções auxiliares do processo de 
ensino. Porém, para poder lecionar, 
eles deverão tentar a aprovação no 
exame do ano seguinte.

Bônus por desempenho
O ano de 2009 também ficou marca-
do como o primeiro em que professo-
res e demais funcionários de escolas 
estaduais obtiveram bons resultados 
no Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São Paulo 
(Idesp). Foram 195.504 profissionais 

que receberam até 2,9 salários a mais – 
os docentes ganharam até 12 mil reais 
de bônus. 

A secretaria investiu 590,6 milhões 
de reais na premiação por desempe-
nho, ou seja, um aumento de 30,2% 
em relação ao bônus de 2008, que não 
era pago por desempenho, mas sim 
por assiduidade. 

A bonificação é equivalente ao per-
centual da meta alcançada, e os pro-
fissionais receberam de acordo com 
a média obtida pelas escolas. Todos os 
funcionários das escolas que alcança-
ram 100% da meta receberam o total 
do bônus, de 20% dos 12 salários men-
sais. Quem atingiu 50% recebeu 50% 
do bônus, 1,2 salário mensal a mais. 

no programa Escola 
sai da Escola, os  
alunos visitam museus 
e parques estaduais 



educação

 SPnotícias    101100 SPnotícias

Em sala de  
aula ou em 
atividades extras, 
as crianças são 
estimuladas a 
desenvolver  
suas aptidões

Aqueles que superaram as metas pre-
estabelecidas tiveram um acréscimo 
de 20% ao bônus total. Para receber o 
bônus, os professores devem ter atua-
do, no mínimo, em dois terços do 
ano letivo. As faltas são descontadas 
no bônus.

Obras
O empenho do governo do Estado 
não se limitou às melhorias na polí-
tica educacional. Houve também um 
plano de modernização das escolas. 
Só em 2009 foram 697 milhões de 
reais investidos em obras de infraes-
trutura como construção, ampliação 
e reforma de pré dios, atualização do 
acervo das bibliotecas e implantação 
de laboratórios. 

A atual administração lançou 
ainda o projeto Trato na Escola, cuja 
ideia foi estabelecer um acordo entre 
comunidades e escolas para que to-

das as 5,3 mil unidades da rede públi-
ca estadual estivessem organizadas, 
limpas e recuperadas no início do 
ano letivo. O programa teve início na 
Escola Rui Bloem, na capital.

Ainda na questão das reformas, 
em novembro de 2009, o secretário 
assinou convênios com 41 prefeitu-
ras paulistas para a conclusão de 
obras dentro do Programa de Ação 
Cooperativa Estado-Município para 
Construções Escolares. O programa 
tem reservado mais de 89 milhões de 
reais para a execução dos obras. No 
total, foram assinados 50 convênios, 

que serão realizados sob a supervisão 
técnica da Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação (FDE).  Ou seja, 
serão 50 escolas beneficiadas com 
obras que visam contribuir para a 
expansão e aperfeiçoamento do ensi-
no, propiciando melhores condições 
de acesso.

Estão previstas outras 29 novas 
obras, além de 12 ampliações e 17 re-
formas ou adequações, contemplan-
do mais 16 municípios que já haviam 
aderido ao programa. Isso significa 
que em 2010 o ensino estadual conta-
rá com mais 353 salas, permitindo o 
acréscimo de 37.065 vagas. O número 
de profissionais nas instituições tam-
bém aumentou. Em maio de 2009, o 
governo contratou 2,3 mil secretários 
de escola e 11.268 agentes de organi-
zação escolar, que vão reforçar o qua-
dro de funcionários de toda a rede 
estadual de ensino. 

Alfabetização
Para atingir a meta de alfabetizar 

todas as crianças até os 8 anos de 
idade, em 2007 foi desenvolvido o 
programa Ler e Escrever, que leva 
os estudantes a uma progressão me-
lhor na sua vida escolar. A implan-
tação ocorreu nas escolas da capital 
paulista. Em 2009, porém, ele foi ex-
pandido para o interior e o litoral. 
O nível de alfabetização aos 8 anos 
passou de 87,4% para 90,2% entre 
2007 e 2008.

O programa tem ações específicas 
para cada série do chamado ciclo I 
do ensino fundamental (de 1ª a 4ª 
série). A 1ª série conta com o projeto 
Bolsa Alfabetização – que tem a par-
ticipação de professores auxiliares 
e universitários dos cursos de peda-
gogia, letras ou pós-graduação com 
ênfase em metodologia de ensino e 
alfabetização – para ajudar os pro-
fessores em sala de aula, garantindo 
que os alu nos desenvolvam o domí-
nio da leitura. 

Na 2ª série, intensifica-se a forma-
ção dos educadores com materiais 

Em 2010, o ensino 
estadual terá mais 353 
salas, que equivalem a 
37 mil novas vagas 
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“A educação
foi valorizada”

SPnotícias: Como o senhor define 
a gestão da pasta até agora?

Paulo Renato Souza: O que deve 
ser destacado é a coerência da po-
lítica da Secretaria da Educação ao 
longo dos três últimos anos. Os pro-
gramas e ações estão consolidados. 
Isso se deve à orientação da admi-
nistração estadual, que possui um 
plano bem elaborado, e à coesão da 
equipe da pasta. Sempre visamos à 
melhoria da qualidade da educa-
ção, medida pelo desenvolvimento 
dos alunos em todas as práticas, e 
à valorização dos professores, com 
programas como o aumento sala-
rial por mérito e o bônus salarial.

SPnotícias: É possível destacar um 
programa de maior importância?

Paulo Renato: Não podemos afir-
mar que uma ação é mais importan-
te que a outra, pois todas formam 
um conjunto. Mas destaco quatro 
projetos. Primeiramente, o Ler e 
Escrever, que colocou um professor 
auxiliar nas classes de 1ª a 5ª séries. 
Em segundo, o São Paulo Faz Escola, 
de 5ª a 8ª séries, que padronizou o 
material escolar, possibilitando que 
todos os professores apliquem um 
conteúdo fixo. Em terceiro lugar, 
tivemos a política de bônus para os 

professores em função de seus resul-
tados. Por último, a nova política de 
aumentos salariais vinculados ao 
desempenho dos professores.

SPnotícias: Como funciona a valo-
rização por mérito?

Paulo Renato: Valorizamos por 
meio do avanço de seu trabalho, e 
a resposta tem sido muito positiva. 
Pela nova lei, os professores têm a 
chance de quintuplicar, ao longo da 
carreira, o salário inicial, desde que 
cumpram as regras de promoção 
– assiduidade e tempo de perma-
nência em uma mesma escola – e 
consigam notas 
mínimas na 
prova de avalia-
ção anual que é 
aplicada pela Se-
cretaria da Edu-
cação. A cada 
ano, ao menos 
um quinto dos professores poderá 
ganhar 25% a mais. Com isso, in-
centivamos quem está começando, 
para que ele tenha perspectiva. Esse 
salário colocará o profissional entre 
os 10% com maior renda do país.

SPnotícias: O que está programa-
do para ser feito em 2010?

Paulo Renato: Vamos consolidar 
os projetos já iniciados. Serão feitos 
os pagamentos da valorização por 
mérito e o do bônus, a partir de 
março. 

A valorização incentiva 
o professor que está 
começando e cria uma 
perspectiva na carreira

Secretário da Educação Paulo Renato Souza

oUtras ações No período 2007-2008

reparo rápido
Com o Sistema Estadual de Manutenção 
Permanente da Rede Escolar (Sempre), 
obras emergenciais, pequenos reparos 
e serviços de manutenção são feitos no 
prazo máximo de cinco dias. Para resol-
ver o problema de sua unidade, basta 
que a direção da escola telefone para a 
Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), que envia um enge-
nheiro e avisa a empresa responsável 
pela região sobre o início dos trabalhos.

o fim das faltas 
Depois que a Secretaria da Educação 
limitou para seis o número de ausências 
anuais com pedidos médicos, as faltas 
de professores justificadas caíram qua-
se 60% na rede estadual de educação 
na comparação dos anos letivos de 
2008 e 2007, quando não existia esse 
limite de faltas. 

Fome de leitura
Com o objetivo de estimular a leitura des-
de cedo, os alunos de 5ª a 8ª séries e do 
ensino médio da rede estadual recebem 
livros infantojuvenis de escritores brasilei-
ros. As obras também podem ser levadas 
para casa.

acessa escola
A pasta criou o Acessa Escola, que 
mantém abertos os laboratórios de in-
formática das escolas estaduais durante 
o período de aulas. Foram contratados 4 
mil estagiários para atuar como monito-
res. Ainda buscando a inclusão digital, o 
governo fechou uma parceria com a Mi-
crosoft para que alunos e professores de 
escolas estaduais (regulares e técnicas) 
tenham e-mails, para facilitar a comuni-
cação entre secretaria, escola e estudan-
tes. Cerca de 5,5 milhões de endereços 
eletrônicos foram criados.

específicos para esse nível educa-
cional. Já na 3ª, há um reforço para 
as crianças que não alcançaram o 
aprendizado mínimo necessário nos 
dois primeiros anos. Chamado de 
Programa Intensivo no Ciclo I (PIC) 
de 3ª série, ele reforça as competên-
cias de leitura e escrita, adequando o 
currículo dessa série às necessidades 
de aprendizagem dos alunos. 

Por último, foi criado PIC de 4ª sé-
rie, que propõe estratégias de opor-

tunidades para que os alunos que 
não tenham domínio na leitura e 
na escrita possam avançar na apren-
dizagem. 

Um último programa de desta-
que na alfabetização é o São Paulo 
Faz Escola. Aplicada da 5ª à 8ª série, 
a iniciativa padronizou o material es-
colar didático para todas as unidades 
educacionais da rede estadual, para 
que os alunos recebam o mesmo con-
teúdo. Também foi criado o Caderno 
do Professor, que possui sequências 
didáticas e sugestões de trabalho 
para serem aplicados em sala aula. 
Isso possibilitou que os professores 
trabalhassem um conteúdo fixo com 
os alunos, ou seja, todos os estudan-
tes do Estado estão aprendendo a 
mesma coisa simultaneamente. o

no programa Ler  
e Escrever, foi 
adquirido 1,8 mil  
livros para as escolas



Três frentes 
de trabalho

Secretaria consolida ações para reconduzir 
o cidadão ao mercado de trabalho   
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SPemprego e relações do trabalho

Qualificação, empregabilidade e empreendedoris
mo norteiam as ações da Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho (Sert) nesta gestão. Apesar dos 

reflexos da crise mundial, várias iniciativas integradas se 
consolidaram em 2009, com resultados muito positivos. 
Uma delas, o Banco do Povo Paulista (BPP), programa de mi
crocrédito produtivo do governo de São Paulo, executado 
pela Sert em parceria com as prefeituras, promoveu a opor
tunidade de microempreendedores se desenvolverem por 
meio de 25,5 mil empréstimos entre janeiro e dezembro 
do ano passado, totalizando a concessão de 92,2 milhões de 
reais – 15,2 milhões a mais do que no ano anterior.

 O BPP se fortaleceu junto ao microempreendedor com 
a redução dos juros, em setembro de 2009, de 1% para 
0,7% ao mês e a divulgação da expansão do programa. 
A intenção é estar presente em todos os 645 municípios 
paulistas até o fim de 2010. Desde a sua criação, em 1998, 
o BPP já realizou mais de 200 mil operações e emprestou 
622 milhões de reais. Somente nesta gestão, de janeiro de 
2007 a dezembro de 2009, foram emprestados 242,7 mi
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lhões de reais em 67 mil operações. 
O programa deve disponibilizar 
mais 120 milhões de reais em 2010. 
A inadimplência é baixa, em torno 
de 1,2%, enquanto no crédito comer
cial normal supera os 10%.

Podem aderir ao programa em
preendedores formais ou informais, 
cooperativas ou formas associativas 
de produção ou trabalho. Mas é pre
ciso desenvolver atividade produti
va, com firma aberta ou não; residir 
ou ter negócio há mais de dois anos 
no município, com endereço fixo; 
não ter pendências no SCPC e na Se
rasa; e ter faturado, no máximo, 240 
mil mensais nos últimos 12 meses.

Emprego mais fácil
Canais de auxílio para conquista de 
emprego também renderam bons 
resultados. Além do Emprega São 
Paulo, ferramenta gratuita de oferta e 
busca de vagas de trabalho pela inter
net para residentes no Estado, ao me
nos 43 mil trabalhadores foram bene
ficiados pelo Programa Estadual de 
Qualificação Profissional (PEQ), que 
recebeu investimentos de 90 milhões 
de reais em 2009. Todos são projetos 
que serão mantidos em 2010, com 
previsão de crescimento.

 Procurar emprego e oferecer va
gas gratuitamente pela internet são 
práticas com endereço certo e resul
tados garantidos no Estado: www.                      
empregasaopaulo.sp.gov.br. “Numa épo
ca em que a informação viaja, é ar
caico o trabalhador ter de ir pessoal
mente a um posto para se inscrever 
para uma vaga. O Emprega São Paulo 
democratizou o mercado de trabalho 
como um todo”, diz o coordenador 
de Operações da Sert e do Emprega 
São Paulo, Marcelo Mello.

 A via eletrônica caiu rápido no 
gosto da população e atualmente 
é um dos sites de vagas de trabalho 
mais acessados do país. Em dezem
bro de 2009, estava inscrito no Em
prega São Paulo cerca de 1,74 milhão 
de candidatos e 108 mil empregado
res, que cadastraram 719.283 vagas. 
No ano passado, foi encaminhado 1,2 
milhão de candidatos e aprovadas 
137.426 pessoas. Em 2008, quando o 
programa foi lançado, entre agosto e 
dezembro, foram registrados cerca 
de 509 mil inscritos, 35 mil empre
gadores e 273 mil vagas, encaminha
dos 293.288 candidatos e aprovadas 
17.267 pessoas.

 O funcionamento é simples. O 
trabalhador fornece seus dados, e o 
empregador oferece suas vagas. Um 

cruzamento de dados indica os me
lhores candidatos, que já recebem 
uma carta de encaminhamento 
pela própria internet. Em geral, são 
indicados três candidatos por vaga. 
As convocações são feitas via email 
e mensagem SMS. “Um setor de su
porte monitora até a idoneidade da 
empresa, verificando se ela é fan
tasma, por exemplo”, afirma Mello. 
Há quatro segmentos cadastrados: 
operacional (60% do total), emprega
do doméstico (20%), técnico (10%) e 
executivo (10%).

 O programa pode até mesmo 
aplicar as provas e destinar um local 
para seleção, caso a empresa não dis
ponha das instalações. “Uma compa
nhia do Rio de Janeiro ganhou uma 
licitação do Metrô para a área de 
limpeza, e fizemos o processo seleti
vo no Emprega São Paulo para 600 
pessoas”, revela.

 Investir em qualificação
A instituição de uma bolsa de 210 
reais por três meses para cada alu
no, além da ampliação do número 

O Emprega São  
Paulo democratizou  
o mercado de trabalho 
em todo o Estado

Processo seletivo 
do Emprega SP 
no auditório da 
Secretaria do  
Emprego e  
Relações do 
Trabalho
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Pessoas que não 
têm acesso à 
internet podem 
fazer o cadastro 
no Emprega SP 
nos Postos de 
Atendimento  
ao Trabalhador
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OS PrOgrAmAS Em númErOS

Banco do Povo Paulista
Ano 2007 2008 2009 2010 (estimativa)
Empréstimos (r$) 72 milhões 77 milhões 92,2 milhões 120 milhões
Operações 21 mil 20 mil 25,5 mil  

Programa Estadual de Qualificação (PEQ)
Ano 2008 2009 2010 (estimativa)
Atendidos 26 mil 43 mil 60 mil
Investimento (r$) 42 milhões 109 milhões 140 milhões

Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef)
Ano 2007 2008 2009
Inscritos 1.653 8.551 13.982
Disponibilizados 5.603 45.721 75.699

Emprega São Paulo 
Ano  Ago-dez/2008 2009
Inscritos  509.754 1.846.902
Empregadores cadastrados  35.454 113.589
Empregadores aprovados  18.387 33.430 
Vagas cadastradas  273.132 708.259
Candidatos
encaminhados  293.288 1.208.080
Candidatos aprovados  17.263 137.211

de trabalhadores atendidos, marcou 
o PEQ em 2009. Foram beneficiadas 
43 mil pessoas e investidos 90 mi
lhões de reais no projeto, que ofere
ce cursos gratuitos de formação em 
instituições conceituadas de ensino 
especializado.

 Para participar do PEQ, o candi
dato precisa estar desempregado, 
ter entre 30 e 59 anos, ensino fun
damental incompleto e ser inscrito 
no Emprega São Paulo. Além disso, a 
bolsa só é concedida se o interessado 
não receber segurodesemprego ou 
benefícios do sistema previdenciário, 
e ele tampouco pode estar com con

trato de trabalho suspenso.
 Em 2009, o programa passou a 

funcionar em 168 municípios, um 
aumento de 95,3% no número de 
cidades atendidas. “A previsão em 
2010 é chegar a 200 municípios e 
qualificar 60 mil pessoas, com inves
timentos em torno de 140 milhões de 
reais”, explica o coordenador de Po
líticas de Emprego e Renda da Sert, 
Juan Carlos Dans Sanchez.

 É um grande avanço para um 
projeto criado em 1994 e que passou 
por muitas melhorias nesta gestão, a 
começar por um profundo diagnós
tico do mercado de trabalho e das 
necessidades de capacitação no Esta
do de São Paulo, realizado em 2007. 
Naquele ano, também houve uma 
nova formatação dos cursos de qua
lificação profissional, com a elabora
ção de conteúdos e material didático, 
além da estruturação de um sistema 
de acompanhamento e avaliação 
contínuos dos cursos e da escolha de 

entidades com capacidade reconhe
cida. “Já contamos com o apoio de 
instituições como Senai, Senac, Cen
tro Paula Souza e Associação para a 
Valorização da Pessoa com Deficiên
cia (Avape) e, em 2010, será a vez de 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Senat) participar”, afir
ma Sanchez.

 Na hora de definir a formação, 
a demanda informada pelo empre
gador no Emprega SP é importante, 
mas há outras maneiras de conhecer 
a necessidade do mercado. A Funda
ção Seade também municia o progra
ma com dados como a instalação de 
uma empresa em determinada cida
de e de qual profissão ela mais pre
cisa. “Então vamos formar a mão de 

obra específica. Em 2009, experimen
tamos uma nova estratégia: a empre
sa procura a secretaria e diz que quer 
contratar funcionários com um certo 
perfil, e nós formamos esse profissio
nal”, diz Sanchez. Foi o que ocorreu 
no município de Cristais Paulista, 
onde um frigorífico precisava de 30 
pessoas e a Sert treinou o contingente 
escolhido entre moradores da cidade. 
O método se repetiu em Pirapozinho.

“O primeiro estudo, divulgado em 
julho passado, mostrou que, após os 
cursos de qualificação, 50% dos tra
balhadores conseguiram colocação 
em 2008, apesar da crise. No fim do 
primeiro trimestre de 2010, deve
mos identificar o que aconteceu em 
2009”, diz o coordenador.

Acima, agência 
do Banco do 
Povo Paulista. 
No detalhe,
informativo para 
o cidadão sobre 
condições do 
empréstimo
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Desburocratização
Também está sob a responsabilidade 
da secretaria o Programa Estadual 
de Desburocratização (PED), presi
dido pelo secretário Guilherme Afif 
Domingos e com a participação de 
várias secretarias. Uma das ações, a 
criação do Microempreendedor In
dividual (MEI), visa resgatar da infor
malidade os trabalhadores por conta 
própria. São Paulo foi o Estado que 
apresentou ao governo federal uma 
proposta para alterar a lei geral, a 
fim de criar essa figura, instituída no 
território nacional.

 O Ministério do Desenvolvimen
to, Indústria e Comércio Exterior 
registrou a regularização de 81.414 
MEIs no Brasil, entre julho e novem

bro de 2009, sendo 34.460 (42%) no 
Estado de São Paulo. Segundo Carlos 
Leony Fonseca da Cunha, coorde
nador do Núcelo de Apoio ao PED, 
a União calcula que existam 11 mi
lhões de trabalhadores informais no 
país candidatos a fazer parte do MEI. 
“Só em São Paulo são 3,2 milhões de 
pessoas. Nossa meta é formalizar 300 
mil até o fim de 2010”, revela.

 Ainda em 2009, a pasta forma
lizou outra medida de incentivo ao 
empreendedorismo: a facilitação 
da legalização de empresas, com 
um avanço no licenciamento. “Se 
for MEI de baixo risco – e 80% têm 
esse perfil, como um comércio de 
roupas –, é possível iniciar as ativi
dades sem autorização ou vistoria 
prévia de órgãos estaduais de licen
ciamento, como Vigilância Sanitá
ria, Corpo de Bombeiros e Cetesb”, 
explica Leony.

 Está em fase de implementação 
o sistema integrado que permitirá 
a obtenção online do licenciamen
to. Para as atividades de baixo risco, 
bastará a apresentação de declara
ções geradas no sistema e assinadas 
digitalmente. “Os municípios pode
rão se integrar ao sistema estadual e 
atuarão também na análise de viabi
lidade da solicitação e licenciamen
to, diante das posturas próprias e da 
legislação ambiental.”

Outra iniciativa promete facilitar 
a vida do empreendedor e permitir 
acesso a vários serviços específicos: 
o portal Poupatempo do Empreen
dedor, que permitirá ao cidadão in
teressado licenciar sua empresa pela 
internet e ter acesso ao crédito, às 
compras públicas, à exportação e a 
mecanismos de estímulo à inovação, 
entre outros serviços.

Fazendo a diferença
A Sert demonstra atenção especial 
com as pessoas com deficiência, por 
meio do Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Padef), cujo objetivo 
é viabilizar o acesso à oportunidade e 
à manutenção do emprego dessa par
cela da população paulista. Em 2009, 
os 210 Postos de Atendimento ao Tra
balhador (PAT) prestaram esse servi
ço aos deficientes. Em 1995, o progra
ma funcionava em apenas um posto. 
Os candidatos, pessoas com deficiên
cia física, auditiva, visual, intelectual 
ou múltipla, contam com orientação 

e encaminhamento ao mercado de 
trabalho, o que resultou em 1.468 
contratações no ano passado.

 Os PATs atendem todos os tipos de 
trabalhadores, fazendo a intermedia
ção entre as empresas que precisam 
de mão de obra e os profissionais em 
busca de colocação. Os postos tam
bém oferecem gratuitamente a inscri
ção para o segurodesemprego, emis
são de carteira de trabalho e inscrição 
para o PEQ. Setecentos funcionários 
dos PATs passaram por treinamento 
e reciclagem em 2009, ano em que 
foram inauguradas mais duas uni

Na prática. 
Alunos apredem a mexer 
em circuitos e computadores 
em curso do PEQAbaixo, detalhe 

de uma aula de 
curso do 
Programa 
Estadual de 
Qualificação 
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Em 2010, a meta  
é formalizar 300 mil  
microempreendedores  
individuais no Estado
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“Mais ações com
menos custos”

SPnotícias: Como o senhor define 
a atuação da Sert até aqui?

Guilherme Afif Domingos: Des
de o começo, a diretriz do governo 
do Estado foi enxugar os custos 
para fazer sobrar dinheiro para 
investimentos. Como minha pasta 
não tem obra, isso significou evitar 
que os recursos fossem mal gastos. 
Foi o que fizemos. Tanto que a se
cretaria começou e terminará com 
o mesmo orçamento. Colocamos na 
secretaria três grandes frentes: qua
lificação, empregabilidade e empre
endedorismo. Quando se qualifica 
melhor, a empregabilidade vem 
com emprego ou trabalho. Empre
go é carteira assinada, e trabalho é 
empreendedorismo. Este último foi 
fortalecido com o redirecionamen
to do Banco do Povo Paulista.

SP: E sobre a empregabilidade?
Afif: O Emprega São Paulo trabalha 
com as ferramentas do novo tempo. 
Os dados viajam, as pessoas necessa
riamente não. Não é coerente fazer 
um desempregado gastar condução 
para ir ao posto de atendimento. E 
de que adianta um site que só diz 
quem está à procura de emprego? 
Então amarramos as pontas: temos 
o empregador e o empregado.

SP: O que está sendo planejado 
para 2010?

Afif: Na qualificação, serão 60 mil 
vagas com bolsa. Foram 43 mil em 
2009. Vamos  con   solidar o Emprega 
SP como o maior portal de inter
mediação de mão de obra do país 
e fazer do programa PróEgresso o 
maior plano de inserção social de 
exdetentos, que serão beneficiados 
com qualificação, bolsa e encami
nhamento para vaga. No MEI, pre
tendemos formalizar 10% dos 320 
mil empreendedores informais. Um 
egresso também poderá trabalhar 
com carteira assi
nada ou ser um 
MEI e emprestar 
recursos do Ban
co do Povo para a 
compra de equi
pamentos.

SP: Existem outros planos?
Afif: Temos um objetivo, em 2010, 
dentro do Programa de Desburo
cratização: o Sistema Integrado de 
Licenciamento, SIL. Ele vai integrar 
todo o licenciamento do Estado – 
Cetesb, Bombeiros e Vigilância Sa
nitária – para a abertura de uma 
empresa, tudo via internet. Se for 
uma atividade de baixo risco, terá 
dispensa de vistoria prévia. Isso é 
um avanço para diminuir o tempo 
de regularização, dos atuais 150 a 
180 dias para 15 dias, em média.

Em 2010, vamos 
consolidar o Emprega 
SP como o maior portal 
de empregos do país

Secretário do Emprego e Relações do Trabalho  Guilherme Afif Domingos

Ex-detentos do sistema penitenciário e adolescentes 
que cumprem medida socioeducativa vão ter a opor-
tunidade de entrar no mercado de trabalho com mais 
apoio e facilidade. O programa Pró-Egresso e Pró-
Egresso Jovem – parceria da Sert e das Secretarias 
da Administração Penitenciária e da Justiça e Defesa 
da Cidadania, por meio da Fundação Casa – foi anun-
ciado em dezembro de 2009 e deve se desenvolver 
ao longo de 2010. A iniciativa é inspirada em uma 
ação do Conselho Nacional de Justiça.

 A Sert oferecerá qualificação e acesso a postos 
de trabalho por meio do Emprega São Paulo, além 

de outros programas. Em 2010, os egressos contarão 
com parte das 60 mil vagas previstas no Programa 
Estadual de Qualificação Profissional (PEQ), com 
bolsa mensal. Pela nova legislação, criada pelo pro-
grama, os órgãos estaduais poderão exigir que as 
empresas vencedoras das licitações de obras e ser-
viços destinem 5% do número total de vagas para 
ex-detentos. O Sindicato das Empresas de Asseio e 
Conservação no Estado de São Paulo (Seac) garantiu 
a abertura de mil vagas para o público atendido pelo 
programa. A secretaria agora espera que a iniciativa 
privada também adote o programa.
 

UmA nOVA ChAnCE

dades, nas cidades de Adamantina e 
Ribeirão Pires. Houve ainda o lança
mento dos mutirões do emprego na 
Praça da Sé (30 mil vagas disponíveis), 
Ribeirão Preto (5 mil vagas) e São José 
dos Campos (8 mil vagas).

 Além do Emprega São Paulo, há 
outras medidas eficazes para aju
dar o desempregado. A formação de 
grupos para troca de experiências 
e procura conjunta de emprego ou 
ocupação é a proposta do Time do 
Emprego, um programa de orienta
ção profissional e apoio voltado ao 
trabalhador que se encontra nessa 

condição. A metodologia utilizada 
foi transferida do Canadá e adaptada 
à realidade brasileira. Todo o mate
rial didático é gratuito.

 O time participa de encontros 
preparatórios com todo tipo de orien
tação – da elaboração do currículo à 
entrevista de emprego e até planeja
mento da carreira. Até outubro de 
2009, a Sert havia montado 93 times, 
com 2.375 trabalhadores orientados. 
Do total, 45% foram recolocados no 
mercado.

A Sert se empenha também para 
que os jovens tenham sua primeira 
chance de ingressar no mercado de 
trabalho. O programa Jovem Cidadão 
cadastra os candidatos e encontra a 
pessoa mais adequada para a função 
exigida. O objetivo do projeto é ofere
cer uma oportunidade de inclusão no 
mercado por meio de estágio remu
nerado para estudantes entre 16 e 21 
anos do ensino médio da rede pública 
estadual da região metropolitana de 
São Paulo. Em 2009, foram chamados 
12.178 jovens dos 70 mil inscritos no 
programa. A estimativa é que 15 mil 
sejam admitidos em 2010. o

Acima, 
participante 
do programa 
Jovem Cidadão 
ajuda pessoa  
com deficiência 
a embarcar 
no Metrô

el
ia

n
a 

ro
dr

ig
ue

s



Universidade 
fortalecida
Por meio da Univesp e do Sistema Integrado 
de Informações, o governo usa a tecnologia 

em favor da formação universitária
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SPensino superior

Com pouco mais de três anos de existência, a Se-
cretaria de Ensino Superior rapidamente criou 
projetos para ampliar a oferta de cursos e desen-

volver a educação superior de São Paulo. Uma das gran-
des realizações da pasta, o programa da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que combina 
aulas presenciais e canais de comunicação a distância, 
realizou seu primeiro vestibular no ano passado. E em 
2010 será lançado o Sistema Integrado de Informações 
sobre o Ensino Superior (Siesp), que vai oferecer mais 
subsídios à formação universitária no Estado de São Pau-
lo. Seu banco de dados concentrará informações sobre 
todo o conjunto educacional do país. 

A Univesp é uma ação que tem o objetivo de ser um 
canal de excelência para formar e capacitar recursos 
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Acima, 
estudantes 
entram na USP 
para realizar 
prova da 
segunda fase 
do vestibular 
da Fuvest 

RePaSSeS àS UniveRSidadeS*

2007 2008 2009

* A Constituição Estadual determina que seja destinado às três universidades estaduais paulistas 
um total de 9,57% da arrecadação do ICMS, a ser dividido entre elas

USP  R$ 2.369.207.882  R$  2.871.105.160 R$  2.093.842.798 
UniCaMP R$ 1.036.055.286  R$  1.255.169.244 R$  1.363.468.457 
UneSP R$ 1.105.396.554  R$  1.342.774.591 R$  1.349.355.771
ToTal R$ 4.510.659.722   R$  5.469.048.995 R$  4.806.667.026
 

RePaSSeS da SeCReTaRia PoR Meio de ConvênioS

2007 2008 2009

USP  -  R$ 4.662.782,57 R$ 4.242.133,66 
UniCaMP -  R$ 3.116.168,00   R$ 3.027.480,00 
UneSP R$ 1.176.250,00    R$ 8.338.880,45   R$ 35.636.418,55 
ToTal R$ 1.176.250,00    R$ 16.177.831,02   R$ 42.906.032,21

conta apenas o número de vagas de 
pedagogia para as três instituições, o 
aumento foi de 745 para 2.095.

Com início previsto para 1º de 
março de 2010, o curso se estenderá 
por 40 meses, com 60% da carga ho-
rária para atividades on-line e 40% 
para encontros presenciais, como 
exercícios em grupo, em laboratórios 
e avaliações. Nesses casos, os alunos 
dispõem de polos em 20 cidades, 
onde encontram acompanhamento 
de professores e estrutura para lei-
tura, trabalhos, acesso à internet e a 
programas televisivos. 

A Univesp também já beneficiou 
alunos das Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) e das Escolas Técnicas (Etecs), 
que iniciaram em outubro passado 
cursos extracurriculares on-line dos 
idiomas inglês e espanhol para alu-
nos da região metropolitana de São 
Paulo. No segundo semestre de 2010, 
o programa deverá incluir a gradua-
ção semipresencial na área de tecno-

logia em processos gerenciais, com 
3,2 mil vagas abertas em parceria 
com o Centro Paula Souza. Cerca de 
200 docentes das Fatecs foram capa-
citados para desenvolver e usar con-
teúdos on-line.

Diagnóstico mais preciso
Já o Sistema Integrado de Informa-
ções sobre o Ensino Superior (Siesp) 
está ajudando a criar subsídios para 
o planejamento de tarefas e produ-
ção de pesquisas de diagnóstico. 

Antes da criação da secretaria, as 
informações sobre o ensino superior 
se encontravam em estruturas e for-
matos incompatíveis. Agora, com os 
dados sistematicamente processados 
pela Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), será possível 
visua lizar tabelas e gráficos que con-
centram dados sobre cursos de gra-
duação existentes, oferta e demanda 
de vagas, quantidade de matrículas e 
distribuição de alunos por série. 

O usuário também terá condições 
de fazer recortes do tema no tempo e 
no espaço de acordo com sua necessi-
dade. Um sistema de buscas e consul-
ta semelhante ao do Google vai per-
mitir cruzamentos e segmentações 
para gerar novos dados. 

Em outra ação com a Unesp, a pas-
ta iniciou, em julho de 2007, o repasse 
de recursos ao projeto Curso Pré-Ves-
tibular: Iniciativa de Alcance Social, 
mantido pela universidade par a aten-
der estudantes carentes oriundos da 
rede pública. A instituição adquiriu 
livros, materiais escolares, equipa-
mentos audiovisuais e de informáti-
ca, e garantiu o pagamento de bolsas 
a alunos-professores. 

Novos campi, mais vagas
Os recursos repassados para as insti-
tuições vinculadas à Secretaria de En-
sino Superior estão sendo aplicados 
na ampliação de estrutura e na cria-
ção de cursos. A Unesp inaugurou 

humanos. Ela funciona em parceria 
com a Universidade de São Paulo 
(USP), a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), a Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp) e o Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza, 
responsáveis pelos projetos acadêmi-
cos, conteúdos das aulas e processos 
de seleção e avaliação dos alunos.

Primeira instituição a implemen-
tar a Univesp, em dezembro de 2009, 
a Unesp promoveu vestibular para 
preencher 1,35 mil vagas do curso 
semipresencial de pedagogia. Parti-
ciparam professores das escolas de 
educação infantil e dos ensinos fun-
damental, médio e profissional do 
Estado de São Paulo. 

As vagas oferecidas representa-
ram um aumento de 21% no total de 
vagas de todos os cursos de gradua-
ção da Unesp e 6,5% relativamente ao 
total de graduações nas três univer-
sidades estaduais. Se for levado em 
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“O ensino foi
democratizado”

SPnotícias: Como o senhor avalia 
a gestão à frente da secretaria?

Carlos Alberto Vogt: A atual ges-
tão da Secretaria de Ensino Supe-
rior deu passos importantes na 
democratização do ensino superior 
paulista. Com o auxílio de seus ór-
gãos vinculados, ela desenvolveu 
ações prioritárias para a formação 
de recursos humanos e implemen-
tação de sistemas de informações 
sobre o ensino superior.

SP: Na sua opinião, o que foi feito 
de mais relevante até o momento?

Vogt:  Vale salientar o lançamento 
do programa Univesp, a Universida-
de Virtual do Estado de São Paulo, 
em agosto do ano passado. Ainda 
em 2009, começaram as atividades 
dos cursos extracurriculares on-line 
de idiomas oferecidos no programa 
Univesp para alunos das Fatecs e 
Etecs. Na primeira etapa, em anda-
mento desde outubro, cerca de 4 mil 
alunos fazem o curso de inglês e 1,44 
mil o de espanhol, de um total de 10 
mil vagas a serem oferecidas. Tam-
bém foi realizado o processo seletivo 
do curso semipresencial de pedago-
gia da Univesp/Unesp, que serviu 
para demonstrar a importância, o 
acerto de sua proposta e o sucesso 

do programa Univesp. O vestibular 
do curso teve uma relação de 5,9 can-
didatos por vaga -- número quatro 
vezes maior que a média nacional em 
pedagogia, de acordo com dados do 
MEC. As 1,35 mil vagas oferecidas, de 
um total de 5 mil, representaram um 
aumento de 21% no total de vagas de 
graduação da Unesp.

SP: Quais são os planos da pasta 
para 2010?

Vogt:  O Centro Paula Souza deve ofe-
recer, no segundo semestre de 2010, 
via Univesp, 3,2 mil vagas no curso de 
graduação semipresencial de tecnolo-
gia em processos ge-
renciais. Também 
estão em desenvol-
vimento os cursos 
de museologia pelo 
Centro Paula Sou-
za, o curso de espe-
cialização em ética, 
valores e saúde na escola pela USP, e 
o curso de gestão documental com o 
Arquivo Público do Estado/Casa Civil 
do governo do Estado. Deverão ser 
retomadas também as tratativas com 
a USP para a oferta de cursos dentro 
do programa Univesp. Estamos pro-
gramando o lançamento do Sistema 
Integrado de Informações sobre o En-
sino Superior do Estado de São Paulo 
(Siesp), que permitirá a prospecção 
das necessidades em ensino superior 
no Estado para subsidiar as iniciativas 
de ampliação de vagas.

A atual gestão deu 
passos importantes 
na democratização do 
ensino superior

Secretário de Ensino Superior  Carlos Alberto Vogt

PRinCiPaiS açõeS da SeCReTaRia

2007
n  Criação da Secretaria de Ensino Superior (1/1/2007)

2008
n  Formalização do programa Universidade Virtual do Estado 
 de São Paulo – Univesp (9/10/2008)
n  Desenvolvimento da estrutura operacional do programa  
 Univesp, com detalhamento de funções, responsabilida- 
 des e atividades de cada participante
n  Inauguração do novo campus da Unicamp em Limeira  
 (12/9/2008)

2009
n	  Inauguração dos novos campi da Unesp em Franca, Rio  
 Claro e na Barra Funda, na cidade de São Paulo
n  Inauguração do programa Univesp e início das atividades  
 on-line de idiomas para alunos das Faculdades de   
 Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)  
 (19/10/2009)
n  Participação no grupo de trabalho do governo do Estado  
 de São Paulo encarregado da realização do Ano da França  
 no Brasil. O grupo centralizou informações sobre as ações  
 oficiais e cedeu recursos e equipamento para os eventos  
 programados (de abril a novembro)
n  Primeiras transmissões do canal digital Univesp TV (agos- 
 to de 2009)
n  Primeiro vestibular da Univesp, para o curso semipresen- 
 cial de pedagogia (6/12/2009)

2010
n  Lançamento do Siesp
n  Começo das aulas da Univesp (1/3/2010)
n  Abertura do curso de graduação semipresencial 
 tecnologia em processos gerenciais, oferecido pelo 
 Centro Paula Souza, por meio da Univesp (previsto para 
 o segundo semestre)

três campi em 2009 – Franca e Rio 
Claro, no interior, e Barra Funda, na 
capital – e realizou obras em outras 
20 unidades. 

Os investimentos permitiram a 
abertura de 330 vagas na USP. O ba-
charelado em astronomia, em São 
Paulo; as graduações em engenharia 
de biossistemas e medicina veteriná-
ria, no campus de Pirassununga; e o 
curso de educação física, na recém-
criada Escola de Educação Física e Es-
porte de Ribeirão Preto, são algumas 
das novidades. Na USP de São Carlos, 
a partir de 2010, os universitários 
poderão cursar engenharia de ma-
teriais e manufatura e encontrarão 
mais vagas em estatística, em arqui-
tetura e urbanismo e em engenharia 
de produção mecânica. 

Outro avanço em 2009 foi a apro-
vação do primeiro curso de gradua-
ção a distância da USP, o de licen-
ciatura em ciências, cujo objetivo é 
formar professores de ciências para o 
ensino fundamental. A seleção para 
as 360 vagas disponíveis em São Pau-
lo, Ribeirão Preto, São Carlos e Piraci-
caba será feita pela Fuvest. 

Na Unicamp, o novo campus em 
Limeira, inaugurado em 12 de se-
tembro passado, acomodou 480 va-
gas adicionais em oito cursos: enge-
nharia de produção, engenharia de 
manufatura, nutrição, ciências do 
esporte, gestão de políticas públicas, 
gestão de comércio internacional, 
gestão do agronegócio e gestão de 
empresas. O crescimento de 17% no 
número de vagas entre 2008 e 2009 
foi o maior já registrado em 40 anos. 
Ainda na Unicamp, foi concluída 
uma série de reformas que somaram 
mais de 12 mil metros quadrados       
de obras. o
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Força no esporte 
e no turismo

Secretaria reforça trabalho para descobrir 
talentos e para divulgar atrações turísticas do Estado
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Em 2009, a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 
(Selt) aprimorou todos os seus programas já existen-
tes, garantindo maior apoio aos projetos esportivos 

municipais e mais visibilidade aos atletas paulistas. Exem-
plos disso foram as modificações nos Jogos Regionais e 
Abertos, como novas divisões e antecipação do período 
de vínculo. Juntas, as duas competições reuniram cerca 
de 88 mil atletas. Para garantir essa adesão nos próximos 
anos, a pasta também se preocupou em criar programas 
de incentivo ao esporte nos municípios do interior, como 
o Bolsa Talento, Fazendo a Diferença e  Virada Esportiva. Já 
na parte de turismo, a secretaria realizou um inventário 
de todos os pontos turísticos do Estado, possibilitando a 
criação de futuros projetos e roteiros turísticos. 

A cada ano, uma das principais ações da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Turismo é a realização dos Jogos Re-
gionais ao mesmo tempo em oito cidades-sede. Eles são 
uma espécie de fase eliminatória para o grande evento da 
temporada: os Jogos Abertos do Interior – a “Olimpíada 
Caipira” –, disputados desde 1936 e que, no ano passado, 
foram realizados em São Caetano do Sul. A Selt inovou 
ao implantar nos jogos a primeira e a segunda divisões. 
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Os Jogos 
Abertos  
e Regionais 
reúnem 
modalidades 
que podem ser 
realizadas em 
qualquer parte 
do Estado, como 
taekwondo, 
basquete e 
ciclismo

Segundo o secretário Claury Santos 
Alves da Silva, o objetivo é dar mais 
oportunidade às delegações meno-
res, valorizando o trabalho de base 
dessas prefeituras.

A Selt também resolveu antecipar 
o vínculo dos atletas com suas cida-
des para fevereiro (os Jogos Regionais 
são em julho e os Abertos, em outu-
bro), para evitar a “importação” de 
atletas de alta performance às vés-
peras das competições, o que forta-
leceria algumas delegações em detri-
mento de outras. Afinal, o objetivo é 
apoiar sempre os projetos esportivos 
municipais continuados.

Na 53ª edição dos Jogos Regionais, 
foram inscritos 75.588 atletas de 

455 cidades, número quase sete ve-
zes maior que o de participantes dos 
Jogos Olímpicos. Maior competição 
esportiva da América Latina, os Jogos 
Abertos contaram com a presença de 
13 mil atletas vindos de 215 cidades, 
que concorreram em 27 modalidades.

Os Jogos Regionais e Abertos do 
Interior sempre revelaram talentos 
para o esporte de alto nível, como 
Maurren Maggi, medalha de ouro do 
salto em distância na Olimpíada de 
Pequim, em 2008 (onde 60% das me-
dalhas brasileiras foram conquistadas 
por atletas oriundos de São Paulo). 
Hoje, eles ganham importância ainda 
maior devido ao trabalho para desco-
brir e aprimorar talentos para os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro, que se-
rão disputados em 2016. Com certe-
za, muitos atletas que representarão 
o país no evento serão revelados nas 
provas dos Jogos Regionais e Abertos 
do Interior.

Forjar futuros atletas que possam 
representar o Brasil em competições 
internacionais é uma das metas dos 
Jogos Abertos, mas a Selt também 
procura disseminar a prática esporti-
va entre os mais velhos. No ano pas-
sado, foi realizada a 13ª edição dos 
Jogos Regionais do Idoso (Jori), com a 
participação de mais de 15 mil inscri-
tos acima de 60 anos, além da partici-
pação de portadores de necessidades 
especiais, na cidade de Amparo.

Com o objetivo de estimular jo-
vens atletas a continuar em suas mo-
dalidades, em 2009 a secretaria pôs 
em prática o programa Bolsa Talento 
Esportivo, que contempla quatro ní-
veis de atletas – com representantes 
que vão do esporte escolar ao alto 
rendimento: estudantil (14 a 16 anos), 
júnior (17 a 21), nacional (21 ou mais) 
e internacional (sem faixa etária). Os 
beneficiados não podem acumular 
bolsa com a do governo federal e não 
é permitido que eles já tenham pa-
trocínio. Em 2009, foram assinados 
150 dos 270 contratos previstos.

Para o programa Fazendo a Di-
ferença, a secretaria destinou no 
ano passado 6 milhões de reais aos 
núcleos de esporte social, compos-
tos pelas prefeituras e associações. 
O projeto prevê a implantação dos 
núcleos para oferecer práticas espor-
tivas a crianças, adolescentes, idosos 
e portadores de deficiência. A Selt 
também conseguiu consolidar ini-

Cidade-sede: São Caetano do Sul
73ª edição
215 municípios
13 mil atletas
27 modalidades

1ª Divisão
1º São Caetano do Sul 373 pontos
2º São José dos Campos 274 pontos
3º Piracicaba 247 pontos

2ª Divisão
1º Guarulhos 235 pontos 
2º Pindamonhangaba 154 pontos
3º Franca 113 pontos

Cidade-sede: São Caetano do Sul

OS númeROS DOS JOgOS 
AbeRtOS DO InteRIOR 2009
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ciativas de sucesso, como a Virada 
Esportiva. Ela forneceu o material ne-
cessário para 20 cidades que, durante 
24 horas, promoveram competições 
esportivas, com a participação de 730 
mil pessoas, na busca pela conscien-
tização da prática de atividade física 
para a saúde e prevenção de doenças.

Com o envolvimento de escolas 
em todo o Estado, o programa Bola 
da Vez capacita monitores para de-
senvolver a prática de esportes espe-
cíficos, como handebol e basquete, 
além de distribuir material esportivo 
para o programa Escola em Família, 
que funciona nos fins de semana. Em 
parceria com a Secretaria da Educa-
ção, o Bola da Vez em 2009 entrou 
em sua quarta etapa, com a capacita-
ção de monitores na região de Bauru.

Renúncia fiscal
Para 2010, um dos grandes saltos 
da Selt será pôr em prática a lei de 
incentivo com renúncia fiscal de 
parte do ICMS do governo do Estado 
em favor do esporte. “A ideia é que a 
iniciativa privada invista diretamen-
te no setor, que deverá receber uma 
injeção de 110 milhões de reais”, afir-

ma o secretário Claury Alves da Silva. 
“As empresas escolhem os projetos 
nos quais pretendem investir e sub-
metem as propostas à secretaria, em 
sistema semelhante ao do Ministério 
do Esporte.” Estão previstas também 
mais parcerias com clubes, que entra-
rão com a cessão das instalações em 
todo o Estado para atletas que passa-
rão a contar com estrutura, material, 
equipamentos e pessoal técnico ban-
cados pela atual administração.

A um custo de 33 milhões de reais, 
a Selt deverá fazer a reforma de todo 
o Conjunto Esportivo Constâncio Vaz 
Guimarães. Já o Conjunto Esportivo 
Baby Barioni será transformado em 
centro para treinamento de esportes 
paraolímpicos.

Mapeamento turístico
Fora da área esportiva, a Selt execu-
tou em 2009 um verdadeiro inven-
tário de atrações no Estado de São 
Paulo. O levantamento resultou em 
um novo mapa de pontos turísticos, 
dividido em 15 macrorregiões e 34 
regiões, envolvendo 220 dos 645 mu-
nicípios. Com o mapa, as prefeituras 
e a iniciativa privada terão condições 

de criar parcerias para a formatação 
de roteiros turísticos – por enquanto 
são 50 –, oferecidos como pacotes às 
operadoras. Está previsto para 2010 o 
lançamento do anuário de praias.

Outro ponto fundamental para 
divulgar o potencial turístico de São 
Paulo foi o lançamento do Banco de 
Imagens do Estado, contendo 300 
imagens gravadas em CD e cerca de 2 
mil que podem ser acessadas pela in-
ternet – nos sites da secretaria (www.
selt.sp.gov.br) e da Federação de Con-
vention & Visitors Bureaux do Estado 
de São Paulo (www.fcvb-sp.org.br/
bancodeimagens/). O acervo está se-
parado por segmentos turísticos, ro-
teiros e cidades. As imagens estão em 
alta resolução e podem ser baixadas 
gratuitamente. A Selt lançou ainda o 
livro-anuário Turismo São Paulo – Show 
Case 2009, com todos os roteiros do 
Estado e alguns específicos, como o 
gastronômico e o de verão. 

Mostrar as atrações turísticas do 

tRêS pARqueS em um

Inaugurado em setembro de 2003, o Parque da Juventude, lo-
calizado no bairro de Santana, na capital, tem área de 240 mil 
metros quadrados e é subdividido em três grandes parques: 
Esportivo, Central e Institucional. Em 2008 e 2009, ele recebeu 
quase 3 milhões de visitantes.

O Parque Esportivo conta com dez quadras, incluindo as 
de tênis, pistas de skate, patins e de corrida. No Parque Cen-
tral, jardins e bosques com árvores ornamentais e frutíferas 
são cortados por alamedas onde é possível fazer caminhadas, 
correr por trilhas e andar de bicicleta. Essa parte do espaço 
mantém uma pequena reserva de Mata Atlântica, de 16 mil 
metros quadrados.

O Parque Institucional é destinado a cursos, exposições e 
shows. Ali está a maior unidade do Acessa São Paulo, com 110 
computadores e uma sala especial para deficientes auditivos.

Uma pesquisa feita pela Selt mostrou o perfil do usuário e 
o que ele gostaria de encontrar no parque. O resultado indi-
cou um público variado, de crianças e adolescentes a pessoas 
da terceira idade que querem um lugar bonito, verde e seguro. 
Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e 
Engenharia Consultiva (Sinaenco), o Parque da Juventude é o 
segundo no ranking dos melhores da capital, atrás apenas do 
Parque Burle Marx, no Morumbi. 

Mais informações: (11) 2251-2706

OS númeROS DOS JOgOS RegIOnAIS em 2009

Cidade-sede Cidades participantes número de atletas 
Arujá  40 8.035
Atibaia 47 5.721
São Roque  58  7.800
Votuporanga  55 5.687
Franca  58  6.698
Osvaldo Cruz  52  6.800
Pirassununga 52 6.800
Santo André 29 5.550

Recorde de 455 cidades e 75.588 atletas 

OS núme

Na outra 
página, atletas 
aproveitam 
quadra e pista 
de skate do 
parque da 
Juventude

antônio gaudério/folha imagem eduardo knapp/folha imagem
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“As parcerias
são fundamentais”

SPnotícias: Qual foi o destaque do 
trabalho da Selt em 2009?

Claury Santos Alves da Silva: 
Acredito que foi a lei de incentivo 
fiscal em benefício do esporte. O 
projeto permite a renúncia fiscal, 
pelo governo, de parte do ICMS 
para que qualquer pessoa jurídica 
invista no esporte. A empresa es-
colhe e apresenta a proposta para 
a secretaria aprovar. Haverá uma 
injeção no esporte prevista de 60 
milhões de reais em 2010. Também 
posso destacar a aprovação da Orga-
nização Social Esportiva para 2010. 
O governo mandou um projeto de 
lei, aprovado pela Assembleia Legis-
lativa, para viabilizar parcerias com 
contratos de gestão mais prolon-
gados, em vez de convênios. Com 
isso, poderemos escolher melhor os 
parceiros. Destaco ainda a implan-
tação da segunda divisão nos Jogos 
Regionais e Abertos do Interior, que 
valoriza o trabalho desenvolvido pe-
las prefeituras. Antecipamos o vín-
culo dos atletas com as cidades para 
fevereiro de 2009, porque os Jogos 
Regionais são em julho e os Jogos 
Abertos, em outubro. Com esse vín-
culo antecipado, a “importação” de 
atletas de alto nível de outros cen-
tros ficou mais difícil. 

SP: Quais foram as novidades no 
turismo no Estado?

Alves: Primeiro, o Mapa Turístico 
de São Paulo, dividido por regiões e 
com implantação de roteiros turísti-
cos. São Paulo foi liberado para par-
ticipar de feiras e convenções fora 
de suas fronteiras, o que não era 
possível desde 1991. Também lança-
mos o Banco de Imagens, disponível 
na internet, em alta resolução e grá-
tis. Além disso, há georreferências 
que podem ser utilizadas tendo o 
Google como ferramenta.

SP: Quais são as ações previstas 
para 2010?

Alves: A parceria 
com os clubes 
em todo o inte-
rior. Eles empres-
tam as instala-
ções esportivas 
e nós entramos 
com o material e o pessoal. Temos 
o trabalho de iniciação nas escolas, 
mas essa faixa intermediária, de 
formação mesmo de talentos, terá o 
governo em parceria com os clubes. 
Pensamos em otimizar esse traba-
lho de revelação com um grupo de 
especialistas no acompanhamento e 
manutenção dos talentos, que terão 
direito à “bolsa-atleta”, aprovada em 
2009. No turismo, a principal ação é 
a criação de uma empresa de turis-
mo do Estado, a Companhia Paulista 
de Turismo. 

O destaque de 2009  
foi a lei de incentivo  
fiscal em benefício  
do esporte

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo  Claury Santos Alves da Silva

Estado de São Paulo só foi possível 
graças à aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 1/08. 
Por incrível que pareça, desde 1991 
o Estado estava impedido de fazer 
propaganda dos roteiros fora de seus 
limites, como, por exemplo, nas prin-
cipais feiras de turismo nacionais.

Agora, São Paulo já pode levar 

seus roteiros turísticos para polos 
importantes, como a tradicional fei-
ra de Gramado/RS ou da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens 
(Abav), no Rio de Janeiro. Em 2010, 
foi criada a Companhia Paulista de 
Turismo (CPTur), que já está em fase 
de instalação.

Com participação conjunta das 
Secretarias dos Transportes, do Meio 
Ambiente e da Agricultura e Abas-
tecimento (por conta do turismo 
rural), a Selt instituiu o Passaporte 
Verde aos turistas que participam de 
roteiros ecológicos. Os “passaportes” 
funcionam para o turista comprovar 
que passou por todos os pontos, com 
diferentes graus de dificuldade, que 
são realizados nos parques ecológi-
cos estaduais. A cada ponto, recebe-se 
um carimbo. Neste ano, a secretaria 
pretende lançar o Passaporte Azul, 
destinado aos mergulhadores. 

A pasta ainda cooperou para a im-
plantação do Expresso Turístico, cujo 
objetivo é unir lazer e história. Trata-
se de um passeio ferroviário entre a 
Estação da Luz, na capital, e o muni-
cípio de Jundiaí. O trem segue pela 
estrada de ferro implantada em 1867 
pela antiga  São Paulo Railway (SPR) e 
que ligava Santos a Jundiaí transpor-
tando a produção de café. Durante o 
passeio, os passageiros recebem uma 
aula de história dos monitores e po-
dem escolher entre três diferentes ro-
teiros para fazer em Jundiaí. o

O Banco de Imagens  
é fundamental para
divulgar os pontos
turísticos do Estado

O banco de Imagens do estado 
está disponível em CD e on-line 
(www.fcvb-sp.org.br/bancodeimagens)
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Resposta  
contra a crise

Apesar do cenário de instabilidade econômica,  
São Paulo mantém o nível de arrecadação e investimentos 
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SPfazenda

Com a crise econômica mundial como pano de 
fundo, em 2009, as ações da Secretaria da Fazenda 
perseguiram uma meta fundamental para o Esta-

do de São Paulo: o aprimoramento da gestão tributária. 
Uma série de projetos foi posta em prática para melhorar 
a arrecadação sem o aumento de impostos para o contri-
buinte. A Nota Fiscal Paulista (NFP), por exemplo, redu-
ziu a sonegação fiscal, com reflexos diretos no caixa do 
governo. Anualmente, o programa arrecada 1 bilhão de 
reais, considerando créditos concedidos e despesas. Tam-
bém a substituição tributária, ampliada pela Fazenda 
nesta gestão, firmou-se como instrumento eficiente no 
combate à sonegação, ao transferir para o primeiro elo 
da cadeia produtiva a responsabilidade de recolhimento 
dos tributos. 
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Cresce o número de 
pessoas que pagam o 
IPVA com os créditos 
da Nota Fiscal Paulista 

Além disso, operações de fiscaliza-
ção, como a De Olho na Bomba, con-
tra fraudes no setor de combustíveis, 
fecharam brechas de evasão fiscal. O 
Programa de Bonificação por Resulta-
dos, criado para premiar o desempe-
nho dos servidores pú blicos, e a agili-
dade proporcionada pela adoção da 
Nota Fiscal Eletrônica por diversos se-
tores industriais completam o quadro 
de importantes ações da secretaria. 

A Nota Fiscal Paulista (NFP) in-
tegrou consumidores, varejistas e 
atacadistas e reduziu a sonegação. O 
plano estimula o consumidor a exigir 
o documento fiscal em suas compras, 
devolvendo a quem informa o CPF ou 
CNPJ no caixa parte do imposto pago 
na operação. Em pouco tempo, ele ga-
nhou a adesão e a simpatia da popula-
ção, ainda mais depois da instituição 
de prêmios nos sorteios mensais. O 
maior deles pagou, em dezembro, 1 
milhão de reais a uma moradora de 
Santos. Antes, o valor mais alto havia 
sido de 200 mil reais. 

Em dezembro, a pasta registrava 
6,8 milhões de usuários cadastrados 
na NFP e 566 mil estabelecimentos 
inscritos, com o total de 6,39 bilhões 
de documentos emitidos. Para se ter 
ideia do crescimento do programa, 
no mesmo mês do ano anterior eram 
3,06 milhões os consumidores parti-
cipantes. Os valores distribuídos des-
de o início do programa, em 2007, so-
mavam 1,8 bilhão de reais no fim de 
2009, sendo mais de 163 milhões refe-
rentes aos prêmios pagos nos sorteios.

Para participar da premiação, o 
consumidor deve se cadastrar no site 
da secretaria (www.fazenda.sp.gov.br) 
e aderir ao regulamento. Cada 100 
reais em compras dá direito a um bi-
lhete eletrônico para concorrer aos 
prêmios. Além disso, o cidadão pode 
fazer resgates em dinheiro, usar os re-
cursos para abater no pagamento do 
Imposto sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) ou repassar o 
valor para entidades filantrópicas.  

A possibilidade de utilizar os cré-
ditos acumulados para quitar o IPVA 
em 2010 conquistou a preferência dos 
moradores do Estado. Mais de 385 
mil pessoas fizeram essa opção, com 

o resgate total de 62,7 milhões de    
reais – 475% a mais do que em 2008, 
quando 235.886 pessoas destinaram 
para o pagamento do tributo o valor 
de 10,9 milhões de reais. 

Graças às transferências efetuadas 
pelos consumidores ou às doações 
de notas, mais de 3 mil entidades de 
assistência social e saúde foram bene-
ficiadas com 3,2 milhões de reais em 
créditos. O total de notas doadas che-
gou a 4,4 milhões de documentos. 

o saldo da nota  
fiscal paulista

n  1,856 bilhão de reais (valores distri
buídos até agosto de 2009) 

n  163,6 milhões de reais (sorteios – 
até o 13°, de dezembro de 2009, 
que pagou prêmio individual de 1 
milhão de reais) 

n  27,9 milhões de consumidores be
neficiados ao menos uma vez 

n  6,798 milhões de usuários cadastra
dos (até 29 de dezembro de 2009) 

n 6,39 bilhões de documentos fis
cais registrados (até dezembro de 
2009) 

n  566.808 estabelecimentos cadas
tra dos (até dezembro de 2009) 

n  3.056 entidades de assistência so
cial e de saúde cadastradas (até 
de zembro de 2009) 

n  4.407.558 notas doadas às 
 entidades 
n  3,27 milhões de reais em créditos 

para as entidades

decretos aprovados em 2009

A Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo reuniu-se 20 vezes no 
ano passado para analisar 127 demandas. Alguns decre-
tos aprovados que merecem destaque:

n   Prorrogação, até 31 de dezembro de 2009, da redução 
de 18% para 12% do ICMS sobre couro, vinho, perfume, 
cosméticos, instrumentos musicais, brinquedos e produ
tos alimentícios e de higiene pessoal

 n   Incentivo, até 30 de junho de 2010, ao investimento em 
bens de capital para 143 setores da economia

 n	 	 Incentivo à indústria de produção e exploração de petró
leo e gás natural

 n	 	  Incentivo à indústria de processamento eletrônico de da
dos  PróInformática

 n   Alteração do PróParques
 n   Redução de 25% para 7% da carga tributária sobre em

barcações de recreio ou de esporte produzidas no Estado. 
A medida igualou a tributação incidente no Rio de Janeiro
 

bruno miranda
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Combate à sonegação
Outra ação ampliada pela Secretaria 
da Fazenda na atual administração 
foi a substituição tributária, que re-
presenta outra ferramenta eficiente 
no combate à sonegação. Os contri-
buintes paulistas passaram a fazer o 
recolhimento antecipado do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS) no rece-
bimento de mercadorias de outros 
Estados. 

Ou seja, o primeiro elo da cadeia 
de valor (fabricante e importador) re-
colhe o imposto em substituição ao 
que seria devido pelas demais partes 
da cadeia comercial. Segundo a se-
cretaria, isso facilita a fiscalização e 
simplifica a arrecadação. 

Só os segmentos que no ano passa-
do começaram a fazer parte do novo 
sistema de substituição tributária 
significaram um ganho líquido de 
aproximadamente 122 milhões de 
reais. Entre abril e julho, passaram 
a participar os setores de bicicletas, 
colchoaria, ferramentas, instrumen-
tos musicais, artefatos domésticos, 
brinquedos, má quinas e aparelhos, 
materiais elétricos, papelaria, ele-
trônicos, eletroeletrônicos, eletrodo-
mésticos e energia elétrica. Desde o 
início da ampliação do programa, 
em fevereiro de 2008, até outubro 
de 2009, houve o aumento na arre-
cadação do Estado de São Paulo de 5 
bilhões de reais. 

Outra iniciativa foi a criação do 
programa de incentivo à indústria de 
produção e exploração de petróleo e 
de gás natural do Estado de São Paulo, 
além do Pró-Veículo, que estimula os 
investimentos na produção de máqui-
nas agrícolas e rodoviárias, automó-
veis, ônibus e caminhões no Estado.

Ainda dando prosseguimento à 
reformulação da estrutura tributá-
ria, em setembro passado a Secreta-
ria da Fazenda ampliou o programa 
da Nota Fiscal Eletrônica para os 
segmentos de cosméticos, rações, ele-
trônicos, informática, alimentício, 
máquinas e equipamentos, joalheria 
e têxtil. Ao todo, já foram emitidas 
mais de 194 milhões de notas eletrô-
nicas por 47.798 estabelecimentos 
em São Paulo, representando cerca 
de 3,2 trilhões de reais em mercado-
rias negociadas desde o início do pro-
jeto, em 2006. 

Além do combate à sonegação, as 
medidas de redução de despesas sem-
pre fizeram parte das prioridades da 
atual administração. Alguns exem-
plos nesse sentido são os decretos 
que instituíram a obrigatoriedade 
do pregão eletrônico, que gerou uma 
economia de 1,07 bilhão de reais des-
de 2007, a diminuição de despesas 
com cargos comissionados (econo-
mia de 77,7 milhões ao ano) e a rea-
valiação e renegociação de contratos 
(economia de 602 milhões de reais).

Olho na bomba
Operações de fiscalização, como a De 
Olho na Bomba, contra fraudes no 
setor de combustíveis, também estão 
ajudando a evitar a evasão fiscal. A 
pasta exerce um rígido controle nos 
postos para verificar a qualidade do 
combustível oferecido. Em alguns ca-
sos, os agentes encontraram até 70% 
de álcool em 1 litro de gasolina, além 
de outras irregularidades, como a ex-
cessiva mistura de água e solvente no 
combustível. Quando isso acontece, a 
secretaria cassa a inscrição estadual 
do estabelecimento, e seu proprietá-
rio e familiares ficam impedidos de 

medidas anticrise

Num ano de crise mundial, em 2009 a secretaria tomou uma 
série de medidas para melhorar as condições do mercado 
paulista: 
n  A partir de 1º de março, prorrogação dos recolhimentos do 

dia 15 para o dia 20 do mês subsequente àquele em que 
houver sido auferida a receita bruta

n  Prorrogação para 31 de dezembro de 2009 do prazo de 60 
dias fora o mês para pagamento do ICMS recolhido por 
substituição tributária (Decreto nº 54.170/09)

n  Prorrogação por 30 dias em relação ao prazo originalmente 
estabelecido para o recolhimento das empresas do Sim
ples Nacional, relativo aos fatos geradores de dezembro e 
janeiro 

n  Injeção de recursos pela Nossa Caixa em instituições 
financeiras pequenas via aquisição de carteiras de crédito

n  Desoneração dos investimentos em setores estratégicos, 
permitindo o crédito integral do ICMS pago na aquisição 
de bens de capital no Estado de São Paulo. Bens de ca
pital importados sem similar nacional não precisam mais 
recolher ICMS. O prazo inicialmente estabelecido era até 
31/12/2009. O Decreto 54.422, de 5/6/2009, definiu os 
119 setores beneficiados, responsáveis pela geração de 
cerca de 1 milhão de empregos em 85 mil empresas

n  Prorrogação da redução de alíquota da indústria do ICMS 
de 18% para 12% até 31/12/2009. Produtos beneficiados: 
couro, vinho, perfume, cosméticos, higiene pessoal, ins
trumentos musicais, brinquedos, produtos alimentícios e 
telecomunicações – call centers

n  Abertura de linha de crédito do Fundo Estadual de De
senvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet), com juros 
de 6% ao ano para projetos de inovação e pesquisa, num 
total de 10 milhões de reais, com financiamentos de até 
200 mil reais. O objetivo é fomentar as microempresas e 
empresas de pequeno porte brasileiras, de natureza in
dustrial e agrícola, instaladas no Estado de São Paulo

n  Financiamento sem juros de notebook para professores 
em até 24 meses. Foram 39.113 operações concedidas 
até 10 de junho de 2009

n  Financiamento sem juros de 6 mil tratores para pequenos 
agricultores com três anos de carência e dois anos para 
pagamento (em andamento). Foram aprovadas 443 pro
postas, no valor de 33,3 milhões de reais 

n  Criação do PróUrbe, um programa de incentivo ao inves
timento em áreas urbanas degradadas com créditos acu
mulados. Tem potencial para gerar no mínimo 3 bilhões de 
reais de investimento

A operação De Olho 
na Bomba fechou 742 
postos que vendiam 
combustível adulterado

operar no setor durante cinco anos. 
Além disso, o material inadequado 

recolhido em postos durante as blitze 
da secretaria pode ser reprocessado e 
doado pelo Estado ou abastecer veícu-
los oficiais, como ambulâncias, car-
ros da polícia e do Corpo de Bombei-
ros. Isso se tornou possível por causa 
da Lei do Perdimento e de um acordo 
assinado com o Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de Com-
bustíveis (Sindicom). O primeiro lote 
a passar pelo reprocessamento, de 
6 mil litros, foi apreendido na capi-
tal em novembro. Até dezembro de 
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“Equilibramos  
as finanças”

SPnotícias: Como o senhor define 
a gestão 2007-2010? 

Mauro Ricardo Machado Costa: 
A gestão se consolida a partir dos 
avanços alcançados nas gestões 
anteriores, que puseram as contas 
públicas em ordem. Nossa adminis-
tração é marcada pela recuperação 
da capacidade de investimento do 
Estado, sem comprometer o equilí-
brio fiscal nem aumentar impostos.
 

SP: Quais os principais projetos 
executados nesse período? 

Costa: Adotamos medidas para 
ampliar a arrecadação combatendo 
a sonegação, a fraude e a inadim-
plência, como a Nota Fiscal Paulis-
ta, a ampliação do recolhimento 
de ICMS, a implantação de progra-
mas de parcelamento de débitos e 
a criação do Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados de Ór-
gãos e Entidades Estaduais, o Cadin 
estadual. Além disso, ampliamos 
os recursos não tributários com a 
autorização para a contratação de 
novas operações de crédito e reto-
mamos o programa de concessão 
de rodovias. Também foram impor-
tantes as medidas que reduziram 
os gastos públicos e melhoraram a 
gestão, como a obrigatoriedade do 

pregão eletrônico para as compras 
realizadas pelo Estado.

SP: Qual foi o efeito da crise econô-
mica mundial para o Estado?  

Costa: Ela afetou a arrecadação tri-
butária, mas não ficamos parados. 
Fizemos um monitoramento e uma 
cobrança frequente dos contribuin-
tes para identificar e punir quem 
aproveitava a crise para sonegar 
impostos. São Paulo encerrou 2009 
com um pequeno crescimento no-
minal de sua receita tributária. As 
medidas anticíclicas também ate-
nuaram os efeitos da crise, como a 
permissão para 
o crédito inte-
gral do ICMS 
na aquisição de 
bens de capital, o 
parcelamento do 
ICMS devido em 
janeiro de 2009 e 
a ampliação de linhas de crédito do 
banco Nossa Caixa para empresas 
dos setores de máquinas, autopeças 
e instituições financeiras.

SP: Quais são os planos para 2010?  
Costa: Implantar o Sistema Integra-
do de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento, unificar os cadastros de 
contribuintes e da Junta Comercial 
e instituir o Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte – um e-mail para co-
municar-se com as empresas, fazer 
notificações e até autuações.

Em 2009, São Paulo 
adotou medidas que 
atenuaram os efeitos  
da crise mundial   

Secretário da Fazenda  Mauro Ricardo Machado Costa 

2009, 742 postos já haviam sido cas-
sados por problemas com a qualida-
de dos combustíveis. 

Pelo acordo, cabe ao Sindicom 
retirar o combustível adulterado das 
bombas dos postos fechados, fazer a 
análise para saber se o produto pode 
ou não ser reaproveitado e, em caso 
positivo, efetuar o reprocessamento 
do material, devolvendo-o depois ao 
Estado. O combustível sem recupera-
ção é incinerado. 

Bonificação
O Programa de Bonificação por Resul-
tados, criado para premiar o desem-
penho dos servidores públicos, foi 
outra conquista da atual administra-
ção. Segundo o secretário da Fazen-
da, Mauro Ricardo Machado Costa, o 
equilíbrio das finanças públicas per-
mitiu que o governo do Estado inves-
tisse também no seu pessoal. Assim, 
novos incentivos foram estabelecidos 
para o funcionalismo estadual. 

O Programa de Bonificação por 
Resultados, instituído pela Lei Com-
plementar 1.079 de 2008, já beneficia 
cerca de 4,5 mil servidores da Secreta-
ria da Fazenda e suas autarquias e 360 
do Planejamento, que podem receber 
até 2,4 salários a mais por ano no caso 
de atingirem as metas estabelecidas. 
Se elas forem ultrapassadas, o valor 
pode chegar a 2,88 salários. O sistema 
empregado é semelhante à participa-
ção nos lucros do setor privado. 

Têm direito à bonificação apenas 
os servidores que apresentarem fre-
quência de, no mínimo, dois terços 
dos dias efetivos durante o período 
de avaliação. Entre os indicadores 
considerados estão a variação das 
receitas tributárias e não tributárias, 
o índice de transparência fiscal e a 
satisfação dos usuários com os servi-
ços oferecidos pelas secretarias. Até 
agora, foram pagas três parcelas da 
bonificação, com o total de quase 13 
milhões de reais.  o

O equilíbrio das  
finanças permitiu  
que o Estado investisse  
no seu pessoal

Para incentivar  
os servidores 
públicos, o 
programa de 
Bonificação por 
resultados  
premia com 
até 2,4 salários 
por ano quem 
alcança as metas 
estabelecidas
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Dinheiro 
bem gasto

Governo do Estado aposta na contenção de gastos públicos 
e investe em programas de capacitação profissional

 SPnotícias    137

SPgestão pública

Controlar a execução das políticas públicas com o 
intuito de melhorar os serviços prestados à popu-
lação é a principal função da Secretaria da Gestão 

Pública. Em 2009, uma de suas ações mais importantes foi 
a implantação do programa Sintonia em todas as agências 
do Poupatempo. Trata-se de um sistema de monitoramen-
to on-line da qualidade de serviços do órgão, o que permite 
aos seus gestores controlar melhor o atendimento ao pú-
blico e a capacitação dos funcionários.

 No quesito economia pública, a secretaria também tem 
se mostrado bastante eficaz nestes três últimos anos. Só 
entre abril de 2008 e abril de 2009, foram economizados 
518,2 milhões de reais, ultrapassando a meta estabelecida 
pela secretaria, que era de 500 milhões. Esse resultado foi 
obtido por meio de ações em todas as entidades ligadas ao 
governo, incluindo as autarquias. A solução foi encontrada 
a partir do maior controle dos contratos de prestação de 
serviços e otimização do consumo de recursos materiais.

O valor economizado representa 6,4% do total de 7,8 
bilhões de reais gastos pelo Estado. 

Interior de 
unidade do 
Poupatempo 
gerido pela 
secretaria
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Os trabalhos foram divididos em 
dez pacotes (veja quadro com as econo-
mias obtidas em cada área). Os dois me-
lhores resultados foram nos pacotes 
de compra de medicamentos e con-
tratos de gestão, com 263 milhões de 
reais e 106 milhões de reais, respecti-
vamente. Os recursos obtidos a partir 
dessa economia foram empregados 
na compra de mais medicamentos. 
Já no segundo, o foco foi o aumento 
do número de atendimentos reali-
zados nos hospitais geridos pelas 
organizações de saúde (OSs). Dos 26 
hospitais conveniados com o Estado, 
19 ampliaram o número de pessoas 
atendidas. Foram realizados 400 mil 
atendimentos a mais, passando de 
5,2 milhões para 5,6 milhões.

 Para 2010, haverá o ingresso de 
136 especialistas em políticas públi-
cas. A carreira apresenta 500 cargos, 
mas as contratações serão feitas de 
forma escalonada. “Com a carreira 
de especialista em políticas públicas, 

o governo do Estado consolida mais 
um passo rumo à profissionalização 
da força de trabalho e da melhoria 
do serviço público”, diz o secretário 
da Gestão Pública, Sidney Beraldo. “O 
trabalho dos especialistas também 
fortalecerá a capacidade de gestão 
de São Paulo, pois esses servidores 
serão treinados para aplicar recursos 
públicos de forma a obter resultados 
mais eficazes e que ofereçam mais 
benefícios aos cidadãos.”

 Outra parte do total economi-
zado foi destinada à premiação por 
desempenho de servidores que atin-
giram metas em suas áreas, como 
no caso da educação e da saúde. Em 
2009, em torno de 600 milhões de 
reais em bônus foram entregues a 
professores e outros profissionais do 
ensino público, englobando cerca de 
70% das escolas estaduais.

 Isso significa que 223.266 pessoas 
– desde serventes até professores – re-
ceberam gratificações que chegaram 

a 2,9 salários mensais. Na área da saú-
de, diretores de hospitais e institutos 
de pesquisa e diretores regionais de 
saúde também serão beneficiados. 
“Priorizamos a melhoria e a amplia-
ção dos serviços prestados à popula-
ção com um controle adequado dos 
gastos”, diz o secretário.

Plano de carreira 
As ações administrativas não para-
ram por aí. A partir da vigência da 
Lei Complementar nº 1.041 de 2008, 
que alterou as regras para ausências 
por motivo de consulta, exame ou 
tratamento de saúde, a secretaria con-
tabilizou uma queda de 50% no nú-
mero de faltas de servidores públicos. 
Foram 370.358 casos entre abril de 
2008 e março de 2009, contra 743.843 
faltas registradas antes da legislação.

A ascensão em cargos públicos 
também faz parte das mudanças de 
políticas internas promovidas pela 
secretaria. Agora, a pasta utiliza como 
critério o desempenho do servidor, 
em oposição ao tempo de serviço con-
siderado anteriormente para a pro-
moção. Para as carreiras administrati-
vas, chamadas áreas-meio, instituiu-se 
uma avaliação de desempenho como 
critério de crescimento profissional 
em substituição ao tempo de casa. “Os 
servidores que fizerem graduação ou 
pós-graduação na área em que atuam 
poderão realizar uma prova bienal 
para aumentar seus rendimentos em 
até 40%”, diz Beraldo.

 Em 2008, a secretaria implan-
tou a certificação ocupacional para 
cargos em áreas estratégicas e de co-
mando da administração direta. Ela 
prevê a nomeação de profissionais 
certificados para cargos como diri-
gentes regionais de ensino e diretores 

receita de economia

medicamentos e serviços de saúde
Identificação de oportunidades para aquisição de  
medicamentos com melhores preços
Ganho realizado: R$ 263,09 milhões
 
contratos de gestão
Gestão dos contratos das organizações sociais (OSs)
Ganho realizado: R$ 106,19 milhões

material de consumo
Prática de melhores preços e otimização do consumo
Ganho realizado: R$ 65,26 milhões

absenteísmo e insalubridade
Acompanhamento do ganho com as novas normas de 
combate ao absenteísmo
Ganho realizado: R$ 31,48 milhões

concessionárias
Otimização dos gastos com serviços oferecidos pelas 
concessionárias de água, energia e telefone
Ganho realizado: R$ 21,38 milhões

transporte
Otimização do consumo de combustível, das peças e do 
gerenciamento da frota
Ganho realizado: R$ 13,26 milhões

Serviços terceirizados
Ampliação dos cadernos Cadterc (os cadernos apresentam 
a melhor forma de contratação e de preço)
Ganho realizado: R$ 8,91 milhões

informática
Prática de melhores preços para aquisição dos produtos
Ganho realizado: R$ 5,75 milhões

alimentação
Prática de melhores preços para aquisição dos insumos
Ganho realizado: R$ 2,24 milhões

reformas e conservação
Criação de um caderno único de referência no Estado
Ganho realizado: R$ 600 mil

total: r$ 518,2 milhões
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Qualidade de atendimento do poupatempo 
Segunda a opinião pública (%)

Programa Poupatempo 58,9 9,0 67,9 0,5 0,3 31,3
Posto Sé 62,7 9,0 71,7 0,4 0,2 27,7
Posto Osasco 66,9 8,7 75,6 0,3 0,2 23,9
Posto Santo Amaro 58,7 9,5 68,2 0,5 0,4 30,9
Posto Guarulhos 62,9 9,8 72,7 0,4 0,3 26,6
Posto Itaquera 59,6 10,1 69,7 0,6 0,4 29,3
Posto São José dos Campos 51,4 7,2 58,6 0,4 0,2 40,7
Posto Campinas Centro 46 7 53 0,4 0,3 46,3
Posto Campinas Shopping 63,4 8,1 71,5 0,4 0,2 28
Posto São Bernardo do Campo 56,3 10,3 66,6 0,6 0,3 32,5
Posto Luz 62,1 7,8 69,9 0,3 0,3 29,4
Posto Ribeirão Preto 60,2 5,4 65,6 0,2 0,2 34,1

poupatempo Ótimo bom regular ruim
não 

responderam
Somatório de 
ótimo e bom

regionais de saúde e hospitais públi-
cos. “Queremos atestar os conheci-
mentos técnicos dos profissionais 
que desempenham essas funções no 
Estado. Neste ano, ampliaremos o 
processo de certificação ocupacional 
para outras secretarias estaduais”, 
afirma o secretário. “Há, ainda, uma 
proposta de criar um banco de dados 
para cargos de confiança da Secreta-
ria da Educação.”

Poupatempo
Prestar um atendimento mais ágil 
também é uma preocupação cons-
tante da secretaria, que, na atual 
administração, inaugurou seis uni-
dades de Poupatempo: duas em 2008 

(Osasco e Santos), uma em 2009 (São 
José do Rio Preto) e três em 2010 (Jun-
diaí, Piracicaba e Taubaté). Contando 
atualmente com 24 postos, sendo sete 
móveis, o Poupatempo recebeu o pro-
grama Sintonia – Gestão de Serviços. 
Trata-se de um software desenvolvido 
exclusivamente pela Companhia de 
Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (Prodesp). Por meio dele, 
os gestores do órgão podem acompa-
nhar detalhadamente o andamento 
dos serviços de todos os postos.

Atualmente, o Sintonia está mo-
nitorando três órgãos: o Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton 
Daunt (IIRGD), Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho (Sert) e 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran). Juntas, essas entidades pres-
tam mais de 40 serviços e somam 
644,5 mil atendimentos por mês.

O funcionamento é relativamente 
simples. O programa está hospedado 
na base de dados da Prodesp, que está 
ligada em rede com as unidades do 

Poupatempo e, consequentemente, 
com todos os terminais dos postos. 
O sistema organiza diversos dados 
como serviço prestado, tempo de aten-
dimento, número de atendentes em 
atividade e satisfação do usuário. No 
fim do atendimento, o gerente oferece 
a opção de votação e o cidadão utiliza 
um teclado especial com as opções óti-
mo, bom, regular e ruim.

Qualificação profissional
Também criado em 2009, o TecSaúde 
é uma das iniciativas destinadas ao 
aperfeiçoamento profissional. Gratui-
to, o objetivo do programa é ampliar 
a formação escolar dos profissionais 
da saúde. Até o momento, 78 Escolas 
Técnicas de Enfermagem passaram 
pelo credenciamento e 40 mil pessoas 
já se inscreveram para participar do 
programa.

O curso tem duração de até 12 me-
ses e é composto de 690 horas, sendo 
490 de aulas teóricas e 200 de estágio 

supervisionado pelas unidades da 
Escola Técnica do SUS do Estado de 
São Paulo. Pode ser realizado por au-
xiliares de enfermagem que estejam 
ou não em atividade. Em 2009, foram 
criadas 100 mil vagas para auxiliares 
de enfermagem. “Essa é uma inicia-
tiva fundamental para aprimorar o 
atendimento na rede pública de saú-
de. Queremos qualificar esses auxilia-
res como técnicos, já que atualmente 
são eles os responsáveis diretos por 
milhões de pacientes atendidos pelo 
SUS de São Paulo”, afirma o secretário.

O programa desenvolvido pelo 
governo do Estado foi inspirado no 
Projeto de Profissionalização dos Tra-
balhadores da Área de Enfermagem 
(Profae) e já resultou na formação de 
188.423 auxiliares e 74.934 técnicos 
em enfermagem (veja o quadro). “Am-
pliamos a oferta de cursos de quali-
ficação profissional e concretizamos 
ações que nos permitiram fazer mais 
com menos”, revela Beraldo.

Acima e ao lado, 
detalhe de 
pesquisa de 
satisfação dos 
serviços do 
poupatempo 
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“Banda larga 
para todos”

SPnotícias: Como o Acessa São 
Paulo pretende atingir a popula-
ção que ainda não está preparada 
para a internet? 

Sidney Beraldo: O programa de 
inclusão digital Acessa São Paulo 
conta com monitores que auxi-
liam os usuários não familiariza-
dos com a internet. A iniciativa 
estimula o uso da ferramenta, con-
siderada essencial para o aprendi-
zado, o desenvolvimento profissio-
nal e pessoal. Além disso, sabemos 
que o meio é também importante 
na comunicação entre o governo 
e o cidadão. Após a resolução na 
qual a Secretaria da Gestão Pública 
liberou o acesso às ferramentas da 
web 2.0, as autarquias, fundações e 
empresas do Estado passaram a se 
familiarizar também com as redes 
sociais (Twitter, Facebook e Orkut).

SP: Qual a expectativa do governo 
do Estado com a internet popu-
lar? Quantas residências serão 
beneficiadas? 

Beraldo: O programa Banda Larga 
Popular atenderá a população de 
baixa renda que possui computa-
dor, mas não tem acesso à internet 
ou ainda utiliza o método discado. 
No Estado de São Paulo, há um 

potencial estimado de quase 2,5 
milhões de domicílios que podem 
ser beneficiados diretamente pelo 
programa.

SP: Todas as empresas prestado-
ras de serviço de banda larga es-
tão aptas a comercializar a inter-
net popular? O que é preciso fazer 
para obtê-la?

Beraldo: O cidadão interessado 
deverá esperar a oferta das pres-
tadoras de serviços. As empresas 
terão isenção do tributo de ICMS 
apenas na comercialização desse 
pacote – uma reivindicação antiga 
do setor. Assim 
pretendemos fa-
vorecer a inclu-
são digital. 

SP: O que a se-
cretaria planeja 
para 2010?

Beraldo: Na área de prestação de 
serviços, os principais projetos são 
voltados à expansão do Poupatem-
po e do Acessa SP. A meta é ampliar 
os atendimentos diários do Poupa-
tempo para 141 mil, chegando a 25 
postos fixos. Atualmente, a capa-
cidade do órgão é de cerca de 107 
mil atendimentos diários, com 16 
postos fixos. Já com o Acessa São 
Paulo, deveremos cobrir todos os 
645 municípios paulistas. Atual-
mente, são 512 postos em funcio-
namento em 453 municípios.

A meta é ampliar o 
Poupatempo, chegando 
a 25 postos e 141 mil 
atendimentos diários 

Secretário da Gestão Pública  Sidney Beraldo

a expanSão do aceSSa São paulo

 2007 2008 2009
Postos 344 388 512
Cidades 293 334 453
Computadores 3.072 3.379 4.560
Atendimento/mês 983 mil 1 milhão 1,4 milhão
Monitores 737 810 963

Inclusão digital
Desenvolvido em 2000, o Acessa São 
Paulo continua passando por um 
plano de expansão elaborado no iní-
cio desta administração. O programa 
que prevê o livre acesso à internet 
já está em funcionamento em 453 
municípios. Hoje, já são cerca de 
1,7 milhão de usuários cadastrados, 
totalizando a marca de 41 milhões 
de atendimentos desde sua criação. 
“A expectativa é que mais 110 uni-
dades sejam instaladas em 2010 nos 
municípios interessados, conforme 
o plano de expansão divulgado pelo 

governo”, diz o secretário. “No total, 
serão 600 postos até o fim do ano.”

Outra ação que vai contribuir 
para a inclusão digital da população 
paulista é o acesso à banda larga por, 
no máximo, 29,80 reais. Em parce-
ria com a Secretaria da Fazenda, a 
Gestão Pública negociou com as em-
presas operadoras a cobrança de um 
valor mínimo da mensalidade.

 O serviço inclui a instalação de 
um modem e serviços do provedor 
de internet com velocidade mínima 
de 200 kbps (quilobits por segundo) 
e máxima de 1 Mbps (megabits por 
segundo). Não há taxa de adesão ou 
multa por cancelamento, apenas 
cobrança quando for solicitada as-
sistência técnica em domicílio ou 
no caso de reinstalação dos serviços 
após um ano de desligamento.

 A expectativa é que a nova inter-
net seja até quatro vezes mais rápida 
que a discada, permitindo aos usuá-
rios a transferência de arquivos e mú-
sicas e a realização de bate-papos. o

Inclusão digital. 
Acima, posto do 
acessa Sp. 
O serviço já está 
disponível em 
453 cidades
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Ações sobre 
três pilares

Novo padrão construtivo, regularização fundiária e 
urbanização de favelas pautam as ações da secretaria
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SPhabitação

Novo padrão construtivo, regularização fundiária e 
urbanização de favelas pautam as ações da secretaria.
Entre 2007 e 2009, o governo do Estado acelerou os 

programas habitacionais apoiado em objetivos bem defini
dos: criar casas e apartamentos mais confortáveis, acessíveis 
e regularizados. Diversos projetos da Secretaria da Habitação 
priorizaram nesse período critérios ambientais e de saúde pú
blica nas novas habitações.

Um bom exemplo é a implantação do Desenho Universal. 
Criado em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, ele define adaptações que universalizam o 
acesso às unidades habitacionais da Companhia de Desen
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU). São rampas, pi
sos antiderrapantes, barras de proteção, cores contrastantes 
e guias rebaixadas. Dentro dos imóveis, portas e corredores 
têm 90 centímetros de largura, o que permite a livre circula
ção de uma cadeira de rodas. Outra característica é a altura 
dos interruptores e tomadas, possíveis de ser alcançados por 
qualquer indivíduo.
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O novo padrão 
construtivo da 
CDHU trouxe 
uma série de 
melhorias, como 
a instalação de 
aquecedores 
solares no teto 

Os idosos também ganharam seu 
espaço. O governo está implantando 
no interior do Estado o projeto Vila 
Dignidade. São conjuntos de casas 
destinadas aos idosos de baixa renda, 
que também contam com um padrão 
de construção baseado no Desenho 
Universal, ou seja, com facilidades pa
ra os moradores de terceira idade. 

Também se destacam, entre as 
ações da secretaria, os projetos de 
urbanização, como a regularização 
de lotes e imóveis, erradicação das 
favelas e, por fim, a recuperação 
socioambiental da Serra do Mar. So
mente nesse último, serão reassenta
das 5,35 mil famílias que moram em 
encostas e áreas de risco na serra no 
município de Cubatão.

Para pôr todas essas ações em prá
tica, foram investidos 2,14 bilhões de 
reais nesses três anos. Até novembro 
do ano passado, 41 mil famílias já 
haviam sido beneficiadas com novas 
residências e obras de urbanização.             

Maiores de 60 anos
Uma das ações de maior destaque 
tem sido o programa Vila Dignida
de, lançado em abril do ano passado 
para oferecer moradia digna e apoio 
social à população idosa de baixa 
renda. Um aporte de 1,8 milhão de 
reais foi destinado para a construção 
dos primeiros conjuntos habitacio
nais. A iniciativa, coordenada pela 
Secretaria da Assistência e Desenvol
vimento Social (Seads) em parceria 
com as prefeituras dos municípios, 
teve o primeiro empreendimento en
tregue em Avaré.

Com área útil de 39 metros qua

drados, cada uma das 22 casas tem 
sala conjugada à cozinha, dormitó
rio, banheiro, área de serviço e área 
externa para jardim ou horta. O com
plexo ainda tem um centro de convi
vência para festas, reuniões e cursos, 
entre outras atividades, além de pra
ças de convívio arborizadas.

Todas as moradias contam com 
itens de segurança e de acessibilida
de como barras de apoio, pias, louças 
sanitárias e interruptores com altura 
adequada. O interior tem portas e 
corredores mais largos para facilitar 
o acesso de cadeira de rodas. As áreas 
comuns contam com pisos antider
rapantes e projetos paisagísticos para 
proporcionar um ambiente mais 
agradável. Outras vilas serão cons

truídas com até 24 casas nas cidades 
de Araraquara, Cubatão, Caraguata
tuba, Itapeva, Itapetininga, Limeira, 
Moji Mirim, Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto, 
Presidente Prudente, Santos e Tupã.

Padrão de conforto
Antes de projetar os novos modelos 
de casas e apartamentos, a CDHU en
comendou uma pesquisa qualitativa 
ao Ibope para ouvir os mutuários e 
os potenciais candidatos à aquisição 
de imóveis da companhia. A pesqui
sa revelou uma ótima receptividade 
da população em relação às constru
ções e ajudou a elaborar as novas  
plantas, incluindo o terceiro dormi
tório, por exemplo.

O modelo prevê moradias com 
um, dois ou três dormitórios – ao me
nos 50% das novas casas são enqua
dradas na última opção. A área útil 
foi ampliada de 42 para até 54 metros 
quadrados, e o pédireito aumentado 
de 2,40 para 2,60 metros. Ainda exis
tem outras melhorias em acabamen

Uma pesquisa ajudou 
a CDHU a implantar  
o terceiro dormitório 
em suas plantas
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DigniDaDe aos iDosos  

Empreendimentos do programa Vila Dig-
nidade em licitação chegarão a quatro 
municípios ainda em 2010:

Município Unidades

Presidente Prudente  24
Ituverava 24
Limeira 22
Itapetininga 16

tos como lajes, aquecedores solares, 
pisos cerâmicos em todas as depen
dências e azulejos na cozinha e no 
banheiro, além de cobertura para a 
área de serviço, abrigo para botijão de 
gás e medidores individuais de água. 

Nas áreas comuns, há muros que 
dividem os lotes, uso de esquadrias 
de alumínio nos condomínios locali
zados em regiões litorâneas, azulejos 
nas áreas molhadas e tratamento pai
sagístico nas ruas, calçadas e espaços 
livres arborizados. Desde 2007, foram 
instalados mais de 5 mil aquecedores 

de água por energia solar nos novos 
projetos habitacionais.

Visando melhorar as condições 
das moradias e promover a integra
ção e o desenvolvimento das cidades, 
a pasta também atuou na erradica
ção de favelas. A ação, iniciada em 
parceria com o município de São 
Paulo, permitiu duas modalidades 
de operação. A primeira tem atua
ção direta da CDHU na execução das 
obras de urbanização em áreas de 
propriedade do poder público passí
veis de regularização do terreno.

A segunda permite o repasse de re
cursos da secretaria e da CDHU para 
que a prefeitura de São Paulo faça as 
obras em áreas de intervenção mu
nicipal de importância regional, ca
bendo ao município o planejamento 
e a execução dos projetos. No total, 
31.716 famílias foram beneficiadas 

em projetos sociais como Pantanal, 
México 70, Jardim Santo André, Ser
ra do Mar e Chácara Bela Vista. Veja o 
que foi feito em cada um deles:
n  Programa Pantanal: lançado em 

2007 para beneficiar diretamente 
mais de 8 mil famílias, ele já aten
deu até o momento 4.831. Destas, 
2.446 foram favorecidas com mo
radias construídas no próprio lo
cal ou em conjuntos habitacionais 
em outros bairros. Outras 2.385 
famílias foram beneficiadas com 
obras de urbanização. A segunda 
fase do projeto, em licitação, vai 
atender mais 3.479 famílias.

n  Programa Favela México 70: o 
programa tem por objetivo me
lhorar as condições de degrada
ção ambiental e de pobreza de 3 
mil famílias localizadas no mu
nicípio de São Vicente, próximo 
à Ponte do Mar Pequeno. Até de
zembro de 2009, foram entregues 
987 moradias na área e 256 em 
outras localidades para famílias 
removidas.  

n  Programa Jardim Santo André: 
iniciativa do governo do Estado, 
por intermédio da secretaria e da 
CDHU em parceria com a prefeitu

ra de Santo André para beneficiar 
9,1 mil famílias que residem em 
seis núcleos de favelas: Toledanos, 
Campineiros, Missionários, Cruza
do II, Dominicanos e Lamartine. 
Até 2009, mais de 3 mil famílias  
foram atendidas com novas mora
dias e 980 com lotes urbanizados.  

n  Programa Chácara Bela Vista: 
promove melhorias e atende 1,7 
mil famílias que ocupam área irre
gular perto da Marginal do Rio Tie
tê, no Parque Novo Mundo. As cem 
primeiras famílias já trocaram 
a precária situação da favela por 
imóveis com infraestrutura. Até 
o fim de janeiro de 2010, outras 
1.385 serão removidas gradual

As obras de um 
conjunto da Vila 
Dignidade (na 
outra página) e 
as dependências 
das casas: área 
útil de 39 metros 
quadrados  

Mais de 31 mil famílias 
já foram beneficiadas 
pelo programa de  
erradicação de favelas
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Conjuntos  
habitacionais 
dos bairros de 
Paraisópolis (na 
outra página) 
e Iguatemi:  
diferentes 
modelos de 
construção

mente e receberão auxíliomora
dia até que os novos conjuntos 
habitacionais fiquem prontos.

n  Programa de Recuperação 
So cioambiental da Serra do 
Mar: prevê a revitalização e ur
banização de áreas degradadas 
nos chamados bairroscota, em 
Cubatão. A ação deverá beneficiar 
diretamente 5,35 mil famílias 
com novas moradias e obras de 
urbanização, além de promover 
melhorias como infraestrutura 
urbana e serviços públicos para 
outras 2,41 mil famílias que resi
dem em núcleos urbanizados. As 
obras de reurbanização de áreas 
nos bairros Cota 95/100 e Cota 
200, Pinhal do Miranda e Fabril 
receberão um pacote de inves
timentos de aproximadamente 
175 milhões de reais em redes de 
água, esgoto, drenagem, abertura 
de ruas, calçadas, pavimentação e 
instalação de iluminação, telefo
ne e coleta de lixo.

Desde setembro de 2008, a CDHU 
está construindo conjuntos habita
cionais de diferentes modelos em 
terrenos no Jardim Casqueiro, em 
Cubatão, para abrigar as famílias 
removidas dos bairroscota. Para re
ceber a população, o local terá toda 
a infraestrutura, escolas, comércio, 
áreas de lazer e posto policial. O 
bairro Residencial Rubens Lara, por 
exemplo, está com obras bem avança
das de 1,84 mil apartamentos e casas. 

Os primeiros imóveis deverão ser 
entregues até o fim de 2010 para 1,74 
mil famílias. Outros dois bairros – 
batizados de Parque dos Sonhos (an
tigo Bolsão 9) e Vila Harmonia (anti
go Bolsão 7) – encontramse em fase 
de licitação e atenderão outras 1,74 

mil famílias. Em janeiro passado, 
foram disponibilizados imóveis da 
CDHU às famílias que optaram pela 
mudança para as cidades vizinhas 
no litoral sul, como Peruíbe, Ita                            
nhaém e Praia Grande.

Cortiços
A preocupação em atender famílias 
de baixa renda que residem em cor
tiços e revitalizar áreas centrais da 
cidade de São Paulo levou a Secre
taria da Habitação a pôr em prática 
o programa Atuação em Cortiços. 
Ele já desenvolveu ações em bairros 
como a Mooca, na zona leste da ca
pital, que abrigava um cortiço criado 
nas ruínas do antigo Cine Imperial, 
um dos mais importantes entre os 11 
cinemas no tradicional bairro no iní
cio do século 20. 

Ali, a CDHU investiu 14,6 milhões 
de reais para construir três moder
nos edifícios com 160 apartamentos 
de um dormitório com 34,19 metros 

quadrados de área construída, mais 
78 unidades de dois dormitórios 
com 44,41 metros quadrados. Todos 
seguem o novo padrão construtivo 
da CDHU com salão de festas, qua
dra poliesportiva, jardins, garagens e 
uma grande área livre.  

Ações integradas
Nas regiões dos mananciais Guarapi
ranga e Billings, o governo do Estado 

PrograMas 
habitaCionais 

Veja a abrangência dos programas de 
urbanização de favelas da atual gestão, 
em 2009:

9.000 famílias 
no programa Pantanal 

3.000 famílias 
no programa México 70

9.100 famílias 
no programa Jardim Santo André

7.500 famílias 
no programa Serra do Mar

1.416 famílias 
no programa Chácara Bela Vista

total: 
31.716 famílias beneficiadas
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“Exigimos casas
com qualidade”

SPnotícias: Como o senhor define 
a gestão 2007-2009?

Lair Alberto Soares Krähenbühl: 
Foi um período de êxito, pois, além 
de promovermos uma grande refor
mulação institucional, implanta
mos um padrão de construção para 
as moradias populares, criamos me
canismos eficazes para ações de re
gularização fundiária, instituímos 
quase uma dezena de programas e 
estabelecemos procedimentos para 
que a política habitacional con
tinue. Todas as ações referentes à 
habitação precisam de tempo para 
maturação. Esse tempo chegou, e es
tamos colhendo bons frutos.

SP: O que foi feito de mais relevan-
te nesse período? 

Krähenbühl: Atuamos em três ver
tentes: urbanização, regularização 
e novo padrão de moradias. Defini
mos uma linha de ações que impul
sionou a política habitacional, sem
pre com a exigência da qualidade no 
produto que oferecemos. A regulari
zação fundiária passou a ser encara
da com tanta importância quanto 
a construção de moradias para ga
rantir o direito pleno à habitação e 
à cidadania. A urbanização integra
da de diversas favelas na capital, no 

interior e na Baixada Santista está 
transformando esses núcleos em 
bairros integrados à malha urbana. 

SP: O que fez a secretaria dar aten-
ção especial ao Vila Dignidade?

Krähenbühl: O programa Vila 
Dignidade foi criado em função 
da preocupação do governo com o 
idoso de baixa renda e que vive so
zinho. Em dez anos, o número de 
pessoas acima dos 60 anos saltou 
quase 50%, enquanto o crescimento 
da população geral ficou em 21%. 
No Estado, são mais de 4 milhões 
de habitantes idosos, cerca de 10% 
da população to
tal, muitos com 
baixa renda. De
vemos fazer um 
pouco mais por 
aqueles que já fi
zeram tanto para 
a sociedade.

SP: O que está previsto para 2010? 
Krähenbühl: A consolidação e a 
expansão de novos programas e a 
conclusão das nossas metas de en
trega, uma vez que temos mais de 67 
mil atendimentos habitacionais em 
canteiros de obras. No primeiro se
mestre, devemos finalizar o Plano Es
tadual da Habitação para combater 
com eficácia o deficit habitacional, 
envolvendo as três esferas de gover
no, a iniciativa privada e a sociedade 
civil organizada.

O Plano Estadual de 
Habitação vai combater 
o deficit habitacional do 
Estado de São Paulo  

Secretário da Habitação Lair Alberto Soares Krähenbühl 

estima a remoção e reassentamento 
de 2.548 unidades habitacionais. 
Desde o início de 2009, a secretaria, 
em parceria com o Banco Interna
cional para a Reconstrução e o De
senvolvimento (Bird), disponibilizou 
terrenos para a construção de mil 
moradias no município de São Ber
nardo do Campo. 

Outra ação da CDHU integrada 
com projetos estratégicos do gover
no do Estado viabilizou a construção 
de 710 moradias nos municípios de 
São Bernardo do Campo, Mauá e 
Cotia, com 150 cartas de crédito au
torizadas para reassentamento habi
tacional, em apoio à implantação do 
Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.

A atual administração priorizou a 
regularização e legalização fundiária 
de imóveis no Estado. O Programa Es
tadual de Regularização de Núcleos 
Habitacionais Cidade Legal, que au
xilia e apoia tecnicamente as prefei
turas na regularização de conjuntos 
habitacionais da própria CDHU e da 
iniciativa privada, regularizou 259 
núcleos. Somente em 2009, o progra
ma alcançou a marca de 305 muni
cípios conveniados e 64 mil imóveis 
regularizados. Outros 9,5 mil nú    
cleos habitacionais estão em proces
so de regularização, em um total de 
1,8 milhão de moradias.

A Secretaria da Habitação tam
bém mantém outro programa em 
parceria com a CDHU e o Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo (Itesp) 
para atender os trabalhadores rurais 
residentes nas áreas rurais e urbanas 
dos municípios do Estado de São 
Paulo. Entre 2007 e 2009, foram en
tregues 256 unidades, e outras 378 
novas habitações serão concluídas 
até o fim de 2010. o

 

Cinco mil famílias que 
moram na Serra do 
Mar terão novas casas 
e obras de urbanização



Direitos 
garantidos
Ações da secretaria aproximam o Estado da 
população e fortalecem o direito à cidadania
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 A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania tem como 
missão promover a cidadania e os direitos humanos e 
garantir o acesso à justiça de modo igualitário para toda 

a população. Porta de entrada do cidadão nesse universo, os 
fóruns receberam 300 milhões de reais em investimentos para 
reforma ou construção de unidades desde 2007. A Fundação 
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) 
recebeu instalações mais modernas e dedicadas à reeducação 
de um grupo menor de jovens. Ações também foram toma-
das na saúde pública, em busca de melhor qualidade de vida 
para todos e garantindo os direitos dos não fumantes. A Lei 
Antifumo, que entrou em vigor em agosto passado, reduziu a 
exposição da população ao fumo passivo. 

Os 300 milhões de reais destinados aos fóruns estão pro-
movendo a modernização e construção de novas unidades 
em 80 cidades do Estado.  Esse valor supera o que foi gasto 
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em 15 anos com equipamentos fo-
renses. Em alguns municípios, como 
Francisco Morato, que apresenta um 
dos mais baixos índices de desenvol-
vimento humano (IDH) do Estado, a 
construção do fórum, avaliada em 
4,6 milhões de reais, será feita inte-
gralmente com recursos da Secreta-
ria da Justiça e Defesa da Cidadania.

O secretário Luiz Antônio Marrey 
espera que o Estado de São Paulo sir-
va de exemplo para o resto do país 
em termos de infraestrutura judiciá-

ria. “Quanto maior ela for, melhor o 
atendimento à população, que pode 
acompanhar os processos julgados 
com mais rapidez”, afirma. “Isso é 
positivo em todos os sentidos, pois 
os conflitos não se arrastam por 
muito tempo e a sociedade não tem 
a sensação de impunidade associada 
à demora da justiça. Além disso, os 
magistrados não ficam pressiona-
dos, garantindo a análise equilibrada 
que cada caso, com suas peculiarida-    
des, merece.”

Com os novos projetos para os 
fóruns, o gabinete do juiz, a sala de 
julgamento e as salas das varas fo-
ram modernizadas. A proposta ainda 
contempla centros de convivência in-
fantil e novos espaços, como as salas 
de armas e de objetos apreendidos. 
As instalações preveem também sala 
de conciliação – caso as partes de um 
processo estejam interessadas em en-
trar em um acordo –, sala de espera 
para testemunhas, celas para réus e 
um espaço para atendimento e ava-

liação de psicóloga e assistente social. 
O Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) também têm espaços 
dedicados nos fóruns reestruturados. 

Investimentos de mais de 2 mi-
lhões de reais foram direcionados 
para promover acessibilidade às 
pessoas com deficiência. Dezoito 
unidades já receberam adequações 
como rampas de acesso, elevadores e 
banheiros adaptados. Outras 37 uni-
dades estão em fase de obras, com o 
aporte de mais de 9 milhões de reais. 

Fundação Casa
A Fundação Casa, entidade que subs-
tituiu a Febem no sistema socioedu-
cativo do Estado, passou por uma 
reformulação completa. No lugar de 
grandes instalações, o governo apos-
tou em pequenas unidades distribuí-
das pelo Estado. A ideia é manter os 
jovens mais próximos das famílias, 
fator que colabora com a recupera-
ção. Em prédios menores, de dois an-
dares, também é possível interagir de 
modo mais eficiente com os jovens. 
As unidades têm sala de aula, espaço 
de recreação, biblioteca, dormitórios 
e quadra poliesportiva.

Com o fim dos grandes comple-
xos, como o do Tatuapé, as novas uni-
dades recebem até 56 adolescentes: 
40 em regime de internação e 16 em 
internação provisória. A política atual 
fez despencar o número de rebeliões 
ano a ano. Foram registradas 53 rebe-
liões em 2005, 28 em 2006, cinco em 
2007, três em 2008 e apenas uma em 
2009. A secretaria quer reduzir esse 
número em 2010, quando 25 unida-
des deverão ser inauguradas, abrindo 
mais 1,27 mil vagas.  

A programação cultural da insti-

tuição é pensada de modo a melhorar 
a qualidade de vida dos internos. Há 
quatro anos são realizadas as Olimpía-
das da Casa, para difundir o esporte 
entre os menores. Já o Projeto Guri en-
sina música aos internos, que se pre-
param para grandes apresentações ao 
público nos teatros de suas cidades. 
No Rap Festival, há a participação de 
unidades de todo o Estado. A final, 

Detalhes das 
novas unidades 
da Fundação 
Casa. Menos 
jovens por vez 
garantem 
reabilitação
mais fácil. 
Na outra 
página, curso
profissionalizante
e de skate 
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organizada no Memorial da América 
Latina, na capital, recebeu 50 ado-
lescentes compositores. A Fundação 
Casa também mantém parceria com 
as Escolas Técnicas (Etecs), que ofere-
cem cursos profissionalizantes. São 
cerca de 9 mil jovens estudando ad-
ministração, alimentação, hotelaria 
e turismo. O reflexo é positivo: em 
algumas unidades já há adolescentes 
trabalhando com carteira assinada.

Essas medidas colaboram com a 
queda na reincidência dos internos 
que deixam a fundação. Hoje, voltam 
para a unidade 14% dos menores, 
contra a taxa de 29% em 2006, quan-
do o sistema socioeducativo ficava a 
cargo da antiga Febem. 

Lei Antifumo
Estudos indicam que o tabagismo 
mata cerca de 200 mil brasileiros por 
ano, e o fumo passivo é uma das prin-

cipais causas de morte no mundo. 
Para combater esse mal e se adequar 
à convenção da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), da qual o Brasil 
é signatário, começou a vigorar a Lei 
Estadual 13.541, em agosto de 2009. 
Pioneira no país, a norma proíbe o 
uso de cigarros e demais produtos fu-
mígenos nos ambientes fechados de 
uso coletivo em todo o Estado de São 
Paulo, como bares, cinemas, shop-
ping centers e supermercados. 

O governo do Estado encontrou 
no apoio popular um forte aliado 
para criar e aplicar a lei. Uma pesqui-
sa realizada com mil entrevistados 
representando a população adulta 
de São Paulo revelou que 94% das pes-
soas aprovavam a ideia da implanta-
ção da Lei Antifumo. Além disso, 90% 
declararam que a atual administra-
ção propôs a nova lei com o intuito 
de preservar a saúde da população. 

Outros números reforçam o acerto 
do governo paulista na implantação 
da lei. A consulta mostrou que 83% 
têm conhecimento das doenças cau-
sadas pelo fumo e 66% defenderam a 
opinião de que os não fumantes têm 
a saúde prejudicada assim como os 
fumantes. 

Pouco tempo depois de ser posta 
em prática, a Lei Antifumo conquis-
tou a população. Pesquisas da Secre-
taria da Saúde apontam que 94% das 
pessoas apoiam a iniciativa. Com as 
operações de fiscalização, constatou-
se que quase 100% dos estabelecimen-
tos cumprem a norma. Outros Esta-
dos, como Rio de Janeiro, Paraná e 
Mato Grosso, já estão unindo esforços 
para seguir o exemplo de São Paulo. 

Para garantir o cumprimento da 
lei, o governo do Estado organizou 
uma grande mobilização, começan-
do o trabalho de conscientização den-
tro de suas próprias dependências. 
Algumas secretarias se empenharam 
em campanhas internas para que os 
servidores seguissem as orientações 
da lei e percebessem importância de 
manter o ambiente livre do tabaco. 
Em todos os órgãos públicos, funcio-
nários e visitantes só podem acender 
cigarro do lado de fora, mesmo em 
dependências ao livre.

Nas ruas, as Secretarias da Saúde 
e da Justiça e Defesa da Cidadania, 
o Centro de Vigilância Sanitária e a 
Fundação Procon recrutaram e trei-
naram 500 agentes para percorrer 
todo o Estado. Além de fiscalizar, as 
equipes orientam os donos de estabe-
lecimentos, distribuindo adesivos e 
material informativo. Em novembro, 
foram contabilizadas mais de 100 
mil ações de fiscalização em todo o 
Estado, que resultaram em 405 mul-

tas, o que demonstra que 99,6% dos 
estabelecimentos cumprem a lei.

Desde o início da vigência, o ín-
dice de cumprimento foi superior a 
99% em todas as regiões da capital 
paulista e do interior. Os agentes de 
fiscalização fizeram mais de 1,2 mil 
visitas de fiscalização diariamente. 
Na internet, foi criada a página www.
leiantifumo.sp.gov.br, com esclarecimen-
tos sobre a lei, notícias e dados sobre 
os males do fumo.

O principal objetivo das equipes 
é conscientizar a população sem que 
seja necessário aplicar multas aos do-
nos de estabelecimentos. 

Direitos do consumidor
Garantir os direitos do cidadão é 
uma das preocupações da Fundação 
de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-SP), ligada à Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania. Uma 
das ações foi a criação de parâmetros 
de cobertura mínima obrigatória nos 
planos de saúde sem que o paciente 
precise passar pelo período de carên-
cia mínima exigido pelos convênios. 
A cobertura inclui procedimentos 
como mamografia digital, laqueadu-
ra e consultas com especialistas de 
áreas paramédicas, como psicólogos 
e fonoaudiólogos.

O consumidor também ganhou 
mais liberdade com o sistema “não 
perturbe”. Criada pelo Procon em 
2009, a medida garante à população 

Desde a implantação, 
o cumprimento da Lei 
Antifumo é de 99% por 
parte dos bares

Acima, agentes 
da Lei Antifumo 
ajudam a
conscientizar 
donos e 
frequentadores 
de bares
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ServiçoS oFereCidoS peLoS CiCS

São dez unidades que atendem de segunda a sexta-feira. Seis 
na capital – Itaim Paulista, Jaraguá, Jaçanã, Jardim São Luís, 
Jabaquara e Capão Redondo – e mais nos municípios de Gua-
rulhos, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato e Campinas.

n Emissão de documentos
n Internet grátis
n Sala de leitura
n Procon
n CDHU
n Cursos e oficinas
n Balcão de empregos 
n Serviços de saúde

n Orientação jurídica
n Acesso a delegacias
n Defensoria Pública
n Juizado Especial Cível
   (antigo Pequenas Causas)
n Ministério Público 
n Câmara de Mediação 
   de Conflitos

Acima, Centro 
de integração 
da Cidadania. 
O órgão garante 
acesso gratuito 
à justiça

o direito de não receber chamadas 
de centrais de telemarketing. O blo-
queio das ligações é baseado na Lei 
13.226/08, regulamentada pelo De-
creto Estadual 53.921/08. Em menos 
de uma semana, o cadastro recebeu 
100 mil inscrições. O sistema é aces-
sado pelo site www.procon.sp.gov.br. 

Em 2009, a Lei do SAC completou 
seu primeiro ano de atuação. Foram 
28 autuações aplicadas contra 43 
empresas, totalizando 35 milhões de 

reais em multas. Elas desrespeitaram 
o Decreto 6.523/08, que disciplina o 
Serviço de Atendimento ao Consu-
midor das empresas reguladas pelo 
poder público federal.

Acesso à informação
Aqueles que vivem em áreas de gran-
de vulnerabilidade social também 
têm recebido atenção especial da 
Secretaria da Justiça. O Centro de 
Integração da Cidadania (CIC) conta 
com o apoio da Defensoria Pública 
do Estado e garante o acesso gratuito 
à justiça. Em 2009, foi realizado 1,1 
milhão de atendimentos, e a unidade 
mais procurada foi a de Ferraz de Vas-
concelos, com 270 mil solicitações. 

Os postos do CIC mantêm ainda 
programas que conscientizam a po-
pulação por meio de cursos e pales-
tras sobre o funcionamento da polí-
tica, a organização social no Brasil, 
além dos conceitos de democracia e 
ética. Com eles, a população passa a 
entender como se formam os parti-
dos políticos e como são preparadas 
as eleições nacionais, além de tomar 
conhecimento da trajetória dos di-

reitos políticos adquiridos pelos ci-
dadãos brasileiros ao longo dos anos. 

Outro programa, o Movimento 
do Ministério Público Democrático 
(MPD), ajuda as pessoas a compreen-
der as leis e como usá-las a seu favor. 
O curso aborda temas como o Estado 
Democrático de Direito, Direitos Hu-
manos, Direitos Sociais e Trabalhistas, 
Direitos do Consumidor e do Meio 
Ambiente, Penal, Civil, Pessoas com 
Deficiência e Idosos, entre outros. 

Coleta de DNA
Para acabar com as filas da coleta de 
sangue para exame de DNA, a atual 
administração decidiu descentrali-
zar o exame em regionais espalhadas 
pelo Estado. Ao agilizar os resultados 
do teste, os processos chegam mais 
rápido ao fim. Em 2009, foram 14,5 
mil coletas (contra 11 mil de 2008) e 
10 mil laudos liberados pelo Instituto 
de Medicina Legal e Criminologia de 

São Paulo (Imesc). Antes da mudança 
na operação, 2007 fechou com quase 
3 mil coletas. Em 2009, a Secretaria 
da Justiça e Defesa da Cidadania tam-
bém promoveu mutirões que benefi-
ciaram 8.145 famílias.

A secretaria também é respon-
sável por avaliar as denúncias de 
homofobia no Estado. Em 2008, em 
consonância com a Organização das 
Nações Unidas (ONU), que promo-
veu ações de conscientização sobre 
o tema, São Paulo recebeu a 1ª Con-
ferência Estadual LGBT. O evento re-
forçou a necessidade de proteção dos 
direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. 

O Estado de São Paulo é um dos 
pioneiros no combate à homofobia. 
A Lei Estadual 10.948 pune a discri-
minação por orientação sexual em 
estabelecimentos comerciais ou por 
pessoas físicas de direito público ou 
privado. A secretaria conta com uma 

Fachada de 
Fórum de 
Justiça. A pasta 
vai investir 300 
milhões de reais 
em reformas 
e ampliações 
de prédios
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“Investimos 
na paz social”

SPnotícias: Como o senhor defi-
ne o trabalho da secretaria desde 
2007? 

Luiz Antônio Marrey: A secretaria 
tem procurado agir com eficácia 
para garantir um atendimento de 
qualidade à população e uma inter-
locução permanente com a comuni-
dade jurídica. A relação do governo 
do Estado com o Tribunal de Justiça, 
o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a Ordem dos Advogados 
do Brasil é de respeito e colaboração 
mútua, o que favorece a sociedade 
paulista como um todo. 

SP: Quais foram os projetos de des-
taque nesses três anos?

Marrey: Destaco o pacote de obras 
forenses, com investimento de cer-
ca de 300 milhões de reais, o maior 
das últimas décadas no Estado. En-
tre construção de fóruns, obras de 
reforma e ampliação e de acessibi-
lidade, são mais de 80 municípios 
contemplados. Investir na justiça é 
investir na paz social, é privilegiar a 
resolução institucional de conflitos. 
O mais importante é criar um am-
biente propício ao exercício da ci-
dadania. Para existir plenamente, o 
Estado de Direito precisa de uma jus-
tiça bem equipada, rápida e eficaz. 

SP: Quais as metas para 2010?
Marrey: Em 2010, daremos anda-
mento às obras forenses, aos pro-
gramas de defesa da cidadania e 
de direitos humanos. Vamos lançar 
a revisão do Plano Estadual de Di-
reitos Humanos, instrumento que 
norteia a ação dos órgãos estaduais 
em relação às políticas públicas li-
gadas ao tema. As coordenadorias 
de diversidade sexual e igualdade 
racial estão se consolidando como 
definidoras de políticas públicas 
segmentadas, promovendo debates 
para garantir que os órgãos do Es-
tado sejam exemplos de combate à 
discriminação. O 
Imesc segue com 
mutirões periódi-
cos de reconheci-
mento de paterni-
dade por meio do 
exame de DNA. Já 
o Itesp assentará 
mais famílias de trabalhadores ru-
rais no Pontal do Paranapanema.  

SP: A Fundação Casa já apagou a 
imagem da antiga Febem? 

Marrey: Investimos em unidades 
menores e descentralizadas, privi-
legiando um projeto pedagógico 
de educação fundamental e média, 
profissionalização e contato com 
o esporte e a arte, mostrando aos 
jovens a possibilidade de voltar à so-
ciedade. A imagem de unidades que 
pareciam barris de pólvora acabou. 
 

Serão investidos 300 
milhões de reais em 
construção, reforma e 
ampliação de fóruns

Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania Luiz Antônio Marrey

NúmeroS

n  300 milhões de reais investidos na modernização e 
construção de fóruns em 80 municípios do Estado

n 15% de redução na taxa de reincidência de infrações de 
menores com as novas unidades da Fundação Casa 

n 8.145 famílias beneficiadas com os mutirões de exames 
de coleta de DNA em 2009

n 35 milhões de reais em multas aplicadas pelo Procon às 
empresas que não atuaram em conformidade com as novas 
regras de defesa do consumidor, que garantem o bloqueio 
de ligações indesejadas de telemarketing e o melhor atendi-
mento ao consumidor conforme a Lei do SAC

n 10 mil famílias que dependem do trabalho no campo 
assentadas pelo Instituto de Terras do Estado de São         
Paulo (Itesp)

comissão que ouve as vítimas, os 
agressores e as testemunhas. O grupo 
tem autorização para aplicar multas 
de advertência, além de cassar o alva-
rá de funcionamento do estabeleci-
mento comercial.

A lei é uma vitória da cidadania 
na afirmação dos direitos humanos 
e na luta por uma sociedade melhor. 
Mesmo assim, é baixo o número de 
denúncias recebidas pela Comissão 
Processante Especial (CPE), órgão vin-
culado à secretaria: foram apenas 129 
processos desde 2001. Destes, 98 já 
foram encerrados. Cerca de 90% dos 
casos são denunciados pelas próprias 
vítimas, enquanto 10% o são por orga-
nizações não governamentais. 

Justiça no campo
A Secretaria da Justiça e Defesa da Ci-
dadania garante ainda os direitos do 
cidadão do campo. Por meio do Insti-
tuto de Terras do Estado de São Paulo 
(Itesp), vinculado à pasta, foram aten-
didos 172 pedidos de assentamentos 

de terras – 131 assentamentos esta-
duais e 41 federais em uma área de 
220 mil hectares. Com atividades 
gratuitas de assistência técnica e ex-
tensão rural, o instituto atendeu à 
reivindicação de 10,2 mil famílias. 

A maior parte dos assentamentos 
concentra-se na região do Pontal do 
Paranapanema. São 106, benefician-
do em torno de 5,7 mil famílias. Em 
2009, também foram reconhecidos 
mais três quilombos: Reginaldo, Ce-
dro e Ribeirão Grande/Terra Seca, 
todos no Vale do Ribeira, elevando 
para 25 o número de comunidades 
reconhecidas. Por meio do programa 
Minha Terra, o governo do Estado 
também trabalhou na questão da 
regularização fundiária no campo. 
Um total de 7.571 famílias receberam 
seus títulos de propriedade, em par-
ceria com 35 prefeituras. O instituto 
ainda garantiu o acesso à internet 
em dois assentamentos, nos municí-
pios de Itapeva e Itaberá, e instalou 
unidades do Acessa SP em Rosana e 
Mirante de Paranapanema.

Hoje, cerca de 3 mil famílias de 
todo o Estado encontram-se cadas-
tradas pelo Itesp, aguardando as-
sentamento em um lote. O instituto 
promove a recuperação ambiental 
de áreas de preservação e reservas 
legais. Em 2010, por conta de uma 
parceria com o Centro Paula Souza, 
as famílias assentadas terão acesso a 
cursos de agroecologia. o

O Itesp atendeu à  
reivindicação de 10,2 
mil famílias, em área 
de 220 mil hectares



Novo modelo 
de gestão

Secretaria do Meio Ambiente consolida administração 
ambiental descentralizada com resultados eficientes
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SPmeio ambiente

O ano de 2009 foi de consolidação para a Secretaria 
do Meio Ambiente. Os 21 projetos estratégicos, que 
visam garantir sustentabilidade ao desenvolvimento 

paulista, apresentaram resultados eficazes, o que ajudou a 
construir um novo modelo de gestão ambiental no Estado de 
São Paulo.

Participação foi a palavra de ordem desses projetos. Inicia-
tivas como Município Verde Azul, Criança Ecológica e Pesqui-
sa Ambiental propiciaram uma administração descentraliza-
da, com forte participação dos municípios, órgãos públicos, 
Assembleia Legislativa, entidades ambientalistas, iniciativa 
privada e organizações não governamentais.

Desde 2007, a pasta tem implantado programas de redução 
de gases, erradicação de lixões, proteção aos mananciais e ma-
tas ciliares. Para gerenciar tudo ao mesmo tempo, foi preciso 
criar uma agenda ambiental.

Formaram-se, então, 21 projetos: Aquíferos, Cenários Am-
bientais 2020, Cobrança do Uso da Água, Criança Ecológica, 
Desmatamento Zero, Ecoturismo, Esgoto Tratado, Etanol Ver-
de, Fauna Silvestre, Gestão de Unidades de Conservação, Licen-
ciamento Unificado, Lixo Mínimo, Mananciais (Guarapiranga, 
Billings e Cantareira), Mata Ciliar, Município Verde Azul, Onda 
Limpa, Pesquisa Ambiental, Reforma Administrativa, Respira 
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São Paulo, São Paulo Amigo da Ama-
zônia e Serra do Mar.

A gestão encerrou seu terceiro ano 
com muitos dos objetivos alcançados 
e com outros seguindo o cronogra-
ma estabelecido pela secretaria. Um 
exemplo é a erradicação dos lixões, 
que está prevista para ocorrer em 
março deste ano. Outro é o fim da 
queimada da cana, que está sendo 
antecipado. 

O projeto Município Verde Azul 
também dá a medida do sucesso obti-
do com a descentralização da gestão. 
Em 2009, ele certificou 156 cidades, 
que assumiram um protocolo de  
práticas ambientais. No ano anterior, 
esse número foi de 44 municípios.

A gestão das unidades de conserva-
ção também registrou avanços impor-
tantes, como a elaboração de planos 
de manejo, constituição de conselhos 
consultivos nas unidades de proteção 
integral, aprimoramento do ecoturis-

mo e das práticas de uso público.
A queda no desmatamento e nas au-

torizações de supressão de vegetação 
associada à recuperação da co  bertura 
vegetal, principalmente das matas ci-
liares, está permitindo a recuperação 
do verde no Estado de São Paulo. Para 
cada hectare de vegetação suprimida, 
cerca de 100 hectares se encontram 
em recuperação ambiental.

Sem burocracia        
Unificar e reforçar o licenciamento 
ambiental de São Paulo foi um dos 
principais projetos da administração. 
Segundo os técnicos da Secretaria do 

Meio Ambiente, essa era uma antiga 
reivindicação do setor empresarial.

Os serviços realizados anterior-
mente pelo Departamento Estadual 
de Proteção de Recursos Naturais 
(DEPRN), Departamento de Uso do 
Solo (DUSM), Departamento de Ava-
liação de Impacto Ambiental (Daia) e 
Companhia Ambiental do Estado de 

Paulo (Cetesb) ficaram a cargo da pró-
pria Cetesb, que aglutinou as funções 
dos demais órgãos. Antes, o cidadão 
perdia muito tempo para obter a li-
cença de funcionamento. Agora, vai 
apenas a uma repartição, que man-
tém o mesmo rigor, mas dinamiza o 
licenciamento graças à desburocra-
tização. “O antigo processo muitas 
vezes gerava conflito técnico e atraso 
em razão da falta de consenso entre 
as repartições”, afirma o presidente 
da Cetesb, Fernando Rei.

A fiscalização de setores também 
mereceu a dedicação da pasta. Para 
se ter ideia, em 2007, apenas 27% dos 
postos de gasolina estaduais funcio-
navam com licença de operação. Em 
dois anos, essa porcentagem subiu 
para 51%. Até o fim de 2010, todos os 
postos deverão operar na legalidade 
ambiental.

O governo do Estado já implantou 
44 Agências Ambientais Unificadas 
no interior e na região metropolita-
na de São Paulo. A meta é chegar a 
56 postos de atendimento até o fim 
do ano. A otimização dos recursos 
humanos da entidade contribuiu 
para a redução do tempo de análise 

A gestão alcançou 
e antecipou muitos
dos objetivos de 
seus programas

Vista aérea do 
Parque Villa 
Lobos, que 
também recebeu 
investimentos 
do governo 

1,1, que 
representa

34,1%
da safra 

total

1,8, que 
representa

46,7%
da safra 

total

1,9, que 
representa

49,1%
da safra 

total

2,6, que 
representa

53,8%
da safra 

total

2006-2007 2007-2008

Início do 
Protocolo 

Agroambiental

2008-2009 2009-2010
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dos processos de licenciamento. Nas 
atividades com Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Am-
biental (EIA/Rima), a redução foi, em 
média, de 543 para 293 dias entre 
2004 e 2008. Para os aterros sanitá-
rios, o tempo de EIA/Rima caiu de 
867 para 266 dias de 2004 a 2009. 
Nos casos das usinas de álcool, que 
envolvem Relatório Ambiental Pré-
vio (RAP), foi abreviado de 341 para 
217 dias no mesmo período.

O novo modelo de licenciamento 
contou com a nomeação de 300 es-
pecialistas ambientais concursados. 
Eles compõem um quadro próprio 
de funcionários estáveis, com carrei-
ra em cinco níveis.

Municípios participativos      
O projeto Município Verde Azul evo-
luiu em relação à sua primeira edi-
ção. Hoje, ele conta com a adesão de 
todos os 645 municípios paulistas, 

que se tornaram parceiros do gover-
no do Estado na tomada de decisões 
conjuntas, estimulando práticas em 
prol do meio ambiente.

Em 2010, será realizada a terceira 
edição do projeto. A adesão dos mu-
nicípios se dá a partir da assinatura 
de um protocolo de intenções, que 
propõe o cumprimento de dez Di-
retivas Ambientais. São elas: Esgoto 
Tratado, Lixo Mínimo, Recuperação 
da Mata Ciliar, Arborização Urbana, 
Educação Ambiental, Habitação Sus-
tentável, Uso da Água, Poluição do 
Ar, Estrutura Ambiental e Conselho 
de Meio Ambiente.

As cidades participantes recebem 
notas que variam de zero a cem de 
acordo com a quantidade de metas 
cumpridas. Aquelas que atingirem 
80 pontos ou mais receberão da Se-
cretaria do Meio Ambiente o certifi-
cado de Município Verde Azul. “Os 
municípios com melhor avaliação 

têm prioridade na obtenção de recur-
sos da secretaria”, afirma o chefe de 
gabinete da pasta e responsável pelo 
projeto, Ubirajara Guimarães.

Em 2008, primeiro ano do pro-
jeto, 614 municípios assinaram o 
protocolo. Destes, 332 conseguiram 
preencher o Plano de Ação, habilitan-
do-se para a avaliação e lançamento 
no ranking ambiental dos municí-
pios paulistas. No fim, 44 atingiram 
o título de Municípios Verdes.

No ano passado, o nome do pro-
jeto mudou para Município Verde 
Azul, a fim de enfatizar também a im-
portância da conservação das águas. 
Todas as cidades aderiram, 569 en-
caminharam seus relatórios e 156 
foram certificadas. A nota média pas-
sou de 51,5 (2008) para 62,6 (2009).

Mudanças climáticas  
A preocupação com as mudanças cli-
máticas nos próximos anos também 
esteve na agenda da secretaria nos 
últimos três anos. Um bom exem-
plo é o processo de mecanização da 
colheita de cana-de-açúcar. Graças à 
adesão de 85% das usinas paulistas 
ao Protocolo Agroambiental – uma 
das iniciativas do projeto Etanol Ver-
de –, a evolução da colheita crua foi 
de 34,2% na safra 2006/2007 para 
49,1% na de 2008/2009, o que signifi-
ca um aumento de 810 mil hectares 
colhidos sem a utilização de fogo. A 
próxima safra tem previsão de 54% 
de colheita crua.

Segundo a Secretaria do Meio Am-
biente, para cada hectare que deixou 
de ser queimado, evitou-se a emissão 
de 622 quilos de dióxido de carbono 
equivalente (CO2

e). Com o trabalho 
de mecanização, cerca de 550 mil 
toneladas de CO

2
e deixarão de ser 

lançadas na atmosfera. A estimativa 
da secretaria é que não existam mais 
queimadas a partir de 2014 – um 
grande avanço, considerando que a 
meta era 2021.

Outra iniciativa para redução da 
emissão de gases se deu em novem-
bro de 2009, quando foi implantada 
a Política Estadual de Mudanças Cli-
máticas (PEMC). Tendo como ano-ba-
se 2005, o texto estipula como meta 
20% de redução da emissão de gases 
de efeito estufa até 2020 em todos os 
setores da economia. Entre outras 
ações, a PEMC incentiva a criação 
de políticas públicas que priorizem 
o transporte sustentável, como a 
construção de ciclovias, a criação de 
programas de carona solidária e a im-
plantação da inspeção veicular. O tex-
to prevê ainda a criação do Conselho 
Estadual de Mudanças Climáticas.

O programa 
onda Limpa 
ajuda a conservar 
as praias de  
todo o litoral  
do Estado

Abaixo, detalhe 
de coletor de 
água em 
manancial para 
tratamento

Iara venanzI

lu
Iz

 c
ar

lo
s 

M
ur

au
sk

as
/F

ol
h

a 
IM

ag
eM



meio ambiente

 SPnotícias    171170 SPnotícias

Também causadores da emissão 
de gases, os lixões irregulares passa-
ram por um processo de erradicação. 
Além dos riscos de contaminação do 
ar e do solo, os aterros produzem gás 
metano, um dos grandes responsá-
veis pelo efeito estufa e com poten-
cial poluidor 21 vezes maior que o 
gás carbônico. Em 2007, eram 143 
aterros inadequados. Esse número 
será zerado em março de 2010.

Em junho do ano passado, o go-
verno aprovou a Lei do Cerrado, que 
criou critérios mais rígidos para a 
preservação desse bioma. As restri-

ções para licenciamentos em áreas 
de cerrado ficaram mais severas, fi-
cando proibido qualquer tipo de in-
tervenção onde essa vegetação cubra 
mais de 90% do solo. Em alguns ca-
sos, a supressão será permitida, mas 
com rigorosas restrições e a com-
pensação  ambiental obrigatória em 
uma área equivalente a quatro vezes 
à ocupada.

Projetos
Vários projetos de conscientização 
ambiental e proteção de mananciais 
também fazem parte da nova gestão 
ambiental. Alguns exemplos:
n	 Aquíferos: Por meio da Cetesb, a 

secretaria está realizando um rela-
tório detalhado da qualidade das 
águas subterrâneas de 20 poços lo-
calizados nos Aquíferos Guarani e 
Bauru. Com os dados, o Instituto 
Geológico poderá identificar as 
áreas críticas e sensíveis em ter-
mos de qualidade e quantidade 
e criar mecanismos de controle e 
restrição para propiciar condições 
de uso sustentável dessa água.

n	 Cenários Ambientais 2020: Tem 
o objetivo de elaborar propostas 
de políticas públicas de médio e 
longo prazo a partir de cenários 
ambientais. O projeto ajuda a pro-
por ações que garantam a susten-
tabilidade na próxima década.

n	 Cobrança pelo Uso da Água: 
A meta é implementar a cobran-
ça pelo uso da água por parte de 
indústrias em 14 das 21 bacias 
hidrográficas de São Paulo. É uma 
medida eficaz para a racionaliza-
ção de seu uso e para o gerencia-
mento dos recursos, garantindo 
qualidade e quantidade. 

n	 Criança Ecológica: Tem a incum-

bência de informar e sensibilizar 
as crianças do ensino fundamen-
tal I sobre os conceitos básicos 
da agenda ambiental, visando à 
mudança de comportamento e 
à adoção de novas atitudes. Para 
isso, cerca de 100 mil crianças 
utilizam o livro Sou dessa Turma 
em sala de aula, ação que envolve 
mais de 450 municípios, além de 
4,5 mil professores capacitados 
para trabalhar com a obra duran-
te as aulas.

n	 Desmatamento Zero: Em 2007, 
a área de vegetação nativa auto-
rizada para supressão foi de 5,29 
mil hectares. Em 2008, ficou em 
2.636 hectares. No primeiro se-
mestre de 2009, foi autorizada a 
supressão de vegetação de 1.237 
hectares.

n	 Ecoturismo: O projeto criou o 
Passaporte Verde de São Paulo, 
que permite à população conhe-
cer 40 trilhas espalhadas em todo 
o Estado. São mais de 200 quilô-
metros de riquezas naturais. As 

trilhas percorridas valem carim-
bos no passaporte que, acumula-
dos, viram prêmios aos ecoturis-
tas. Além disso, há o Passaporte 
Azul, com roteiros de mergulho 
que destacam os tesouros escondi-
dos no mar.

n	 Esgoto Tratado: O objetivo é 
proteger os recursos hídricos da 
carga de esgotos domésticos. Já foi 
instituído um indicador de acom-
panhamento e avaliação da imple-
mentação de sistemas de coleta e 
tratamento, e realizado  diagnósti-
co da carga orgânica remanescen-
te nos rios no Estado.

n	 Fauna Silvestre: No final de 2008, 
foi divulgada a Lista de Animais 
Ameaçados de Extinção. Outra 
ação importante do projeto é a for-
malização de uma parceria com o 
Ibama. São Paulo é o primeiro Es-
tado brasileiro a atuar com gestão 
compartilhada da fauna.

n	 Gestão de Unidades de Conser
vação: Deve elaborar e aprovar 
planos de manejo das unidades 

Detalhe da 
Represa Billings, 
que ganhou uma  
lei específica 
de proteção 

danIel guIMarães/Folha IMageM

Ecoturismo. 
Atletas 
praticam rapel 
em cachoeira
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“Por uma gestão 
participativa”

SPnotícias: Como o senhor define 
a gestão da secretaria até agora?

Francisco Graziano: Um traba-
lho com planejamento, com me-
tas a serem cumpridas, resultados 
mensuráveis e conferíveis. Em três 
anos, estabelecemos um novo mo-
delo de gestão ambiental em São 
Paulo. Unificamos o licenciamento 
ambiental na Cetesb, organizamos 
a área do planejamento e da edu-
cação ambiental, fortalecemos a 
Coordenadoria da Biodiversidade e 
a pesquisa ambiental. Um modelo 
descentralizado, com a forte parti-
cipação dos municípios na adminis-
tração de temas como arborização, 
tratamento de esgotos, educação 
ambiental e racionalização no uso 
da água. Isso significa gestão am-
biental participativa.

SP: São 21 projetos estratégicos. 
Por que foi necessário trabalhar 
cada assunto separadamente?

Graziano: Foi uma inovação admi-
nistrativa. Os 21 projetos definem 
os temas estratégicos, cada um 
com gerência própria e orçamento 
garantido – e isso é fundamental 
com uma equipe multidisciplinar. 
Os projetos estratégicos “cortam” a 
estrutura administrativa da secre-

taria, exigindo melhor integração 
entre as equipes de trabalho. E o 
acompanhamento dos resultados 
é feito diretamente por mim, com 
relatórios semanais.

SP: Qual foi o projeto de maior re
levância? 

Graziano: Todos são prioritários. 
Alguns apresentam maior visibili-
dade, como o Município Verde Azul 
e o Lixo Mínimo. Outros, como a 
Pesquisa Ambiental, mostram ex-
celentes resultados, mas aparecem 
pouco. Talvez se possa comparar 
com uma orquestra: uns apreciam 
esse ou aquele 
instrumento, 
mas todos são 
es senciais para 
a boa música.

SP: O que está 
pla nejado para 
2010?

Graziano: Estamos publicando um 
relatório sobre a nossa gestão. Nele, 
será observado que algumas me-
tas para 2010 já foram alcançadas, 
como a extinção dos lixões. A ges-
tão  deve ser totalmente transparen-
te, sempre baseada em informações 
precisas. Em 2010, vamos consoli-
dar o modelo de gestão ambiental, 
uma preocupação do governo em 
mostrar resultados concretos. É 
uma nova fase do ambientalismo: 
sair da palavra para a ação.

Os 21 projetos foram 
uma inovação 
administrativa. Cada 
um com sua gerência

x

Secretário do Meio Ambiente  Francisco Graziano

Abaixo, crianças 
têm aula de 
sustentabilidade 
em parque por 
meio do 
programa 
criança 
Ecológica

de conservação, trabalhando com 
o conceito de cogestão. Hoje, 14 
planos estão finalizados, e outros 
12 deverão ser completados ainda 
em 2010. Outro destaque é a ela-
boração de 32 planos de manejos 
espeleológicos, que deverão ser fi-
nalizados até maio deste ano.

n	 Mananciais – Guarapiranga, Bil 
lings e Cantareira: Regulamenta-
ção das leis específicas da Billings 
e Guarapiranga, que determinam 
ações focalizadas em cada uma das 
represas. Outro foco do Projeto Ma-
nanciais é o desenvolvimento de 
ações de educação ambiental.

n	 Mata Ciliar: Foi instituído o ca-
dastro das áreas ciliares para con-
tabilizar as áreas interditadas e 
em processo de recuperação. Até 
novembro de 2009, haviam sido 
cadastrados e comprometidos 366 
mil hectares. A meta é atingir, até 
2010, 400 mil hectares.

n	 Onda Limpa: A meta é melhorar 
a qualidade ambiental do litoral 

norte e sul e a balneabilidade de 
todas as suas praias.

n	 Pesquisa Ambiental: Implan-
tação do Conselho Científico de 
Pesquisa Ambiental, envolven-
do os institutos de pesquisa da 
secretaria (Botânico, Florestal e 
Geológico), as universidades pú-
blicas estaduais, o setor privado e 
a sociedade. Até outubro de 2009, 
foram publicados e apresentados 
967 trabalhos.

n	 Respira São Paulo: Expansão de 
30% da rede de monitoramento 
da qualidade do ar, com a insta-
lação de 11 estações: Araçatuba, 
Araraquara, Bauru, Jaú, Jundiaí, 
Marília, Piracicaba, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, Tatuí e 
São José do Rio Preto. Atualmente 
são 17 no interior, três em Cuba-
tão e 22 na região metropolitana 
de São Paulo.

n	 São Paulo Amigo da Amazô
nia: São Paulo foi o primeiro 
Estado não amazônico a adotar 
medidas em defesa da floresta. 
Entre as ações mais importantes, 
destacam-se a intensificação da 
vigilância na entrada de madeira 
ilegal da Amazônia no Estado e 
a fiscalização de madeireiras que 
comercializam no atacado. Desde 
o início dessas operações, já foram 
apreendidas 7.046 toneladas de 
madeira ilegal.

n	 Recuperação da Serra do Mar: 
Foram congeladas, desde o início 
da atual administração, as ocupa-
ções irregulares na Serra do Mar, 
na Baixada Santista. Enquanto 
isso, a CDHU trabalha no plane-
jamento habitacional do local, 
onde mais de 5 mil famílias serão 
reassentadas. oge
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A Secretaria de Relações Institucionais funciona 
como ponte entre o governo do Estado e a sociedade 
civil, de forma que se concretizem ações conjuntas 

entre entidades públicas e organizações não governamen-
tais. Três coordenadorias estão vinculadas à secretaria: 
a de Articulação Institucional, Articulação e Apoio aos 
Conselhos de Cidadania (que engloba Idosos, Mulheres, 
Crianças e Adolescentes e Comunidade Nordestina) e a de 
Programas para a Juventude, além do Memorial da Amé-
rica Latina.

Um bom exemplo do trabalho da pasta é a Coordena-
doria da Juventude. Como há políticas e programas para 
essa faixa social em diversas secretarias, o governo do Es-
tado percebeu a necessidade de uma integração de todos 
os setores, o que levou à implantação da área em 2007.

A coordenadoria pôs em prática uma série de ações 
em 2009, como a criação do Guia de Políticas Públicas de 
Juventude. Para realizar esse trabalho, houve uma atua-
ção conjunta com as Secretarias da Saúde; do Emprego 
e Relações do Trabalho; de Desenvolvimento; da Cultura; 
de Esporte, Lazer e Turismo; da Educação; da Assistência 
e Desenvolvimento Social e da Justiça e Defesa da Cidada-
nia com o objetivo de conhecer todas as atividades volta-

Com três coordenadorias, secretaria adota políticas  
voltadas para a juventude, cidadania e diversidade
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Em 2009, a Coordenadoria da Juventude iniciou 
pesquisa para projetar um perfil do jovem paulista 
em 2020, quando ele estiver na faixa dos 20 anos 
de idade. O trabalho tem três grandes plataformas: 
levantamento de dados, entrevistas com especialis
tas e workshops. O estudo dará subsídio para o de
senvolvimento de políticas públicas mais adequadas.

Além da pesquisa, há uma base de dados que 
leva em conta o censo populacional, dados de doen
ças do SUS, Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e Sistema de Avaliação do Rendimento Es
colar do Estado de São Paulo (Saresp).

A pesquisa e os dados permitirão que a coorde
nadoria faça um raio X de cinco áreas: saúde, edu
cação, segurança, cultura/lazer e mercado de tra
balho. A partir daí, serão realizados workshops com  
especialistas, para ajudar a visualizar tendências de 
acordo com os anseios e necessidades dos jovens. 

O resultado será o “IDH do Jovem Paulista”, que 
deverá estar disponível já em abril ou maio. O for
mato de apresentação, por regiões administrativas 
ou por proximidades de perfil – como do jovem do 
interior, do litoral ou da Grande São Paulo –, ainda 
será definido, conforme o andamento do trabalho.

O nOvO perfil dO jOvem  paulista

das aos jovens e dar a eles acesso aos 
programas desenvolvidos, com infor-
mações atualizadas e em linguagem 
de fácil identificação.

Esse guia de bolso para pessoas de 
15 a 29 anos foi lançado em dezem-
bro passado e é dividido em cinco 
partes: Estude, Trabalhe, Divirta-se, 
Viva com Saúde e Faça Política. Nele 
estão listados 35 programas de 12 se-
cretarias, relacionados com projetos, 
eventos culturais e ações destinadas 
ao jovem. 

Uma parceria com a Secretaria da 
Educação vai garantir o acesso aos 
guias para milhões de jovens, mas 
já é possível baixar o guia na íntegra 
no Portal da Juventude (www.juven-
tude.sp.gov.br) ou solicitar um exem-
plar pelo e-mail juventude@sp.gov.br.

Considerando a importância da 
cultura para a juventude, foi desen-
volvido o projeto Protagonismo Ju-
venil, que mapeou a arte promovida 
por jovens e está alimentando um 

banco de dados de todo o Estado. Em 
2010, será lançada uma revista com o 
resultado desse mapeamento da arte 
e da cultura jovem em São Paulo. O 
Guia de Apoio Cultural, lançado em 
2008, criado para mostrar ferramen-
tas aos jovens para viabilização de 
projetos na área da cultura, teve sua 
primeira edição esgotada e ganhou 
edição atualizada.

Também foi por causa do sucesso 
do Ciclo de Encontros Regionais de 
2008 que a Coordenadoria da Juven-
tude expandiu o projeto para as 15 
regiões administrativas do Estado. O 
objetivo era a articulação e amplia-
ção dos gestores municipais com pro-
jetos para a juventude, além de ouvir 
a opinião dos próprios jovens. No ano 
passado, o segundo ciclo começou na 
região de São José dos Campos, em 
setembro, e terminou em São Paulo, 
em dezembro.

Outro projeto estratégico foi o 
Correspondentes Regionais do Portal 

da Juventude Paulista, que formou 
jovens para redigir reportagens, di-
vulgando suas cidades e criando uma 
equipe atuante em todo Estado. Eles 
tiveram oficinas de jornalismo, foto-
grafia, ilustrações e histórias em qua-
drinhos, contos, crônicas e poesias. 
Participaram 451 pessoas de 117 mu-
nicípios das 15 regiões administrati-
vas do Estado. 

Para 2010, está previsto um encon-
tro estadual reunindo os participan-
tes do segundo Ciclo de Encontros  
Regionais de Políticas Públicas, gesto-
res municipais de juventude, repre-
sentantes da sociedade civil organi-
zada e os jovens correspondentes do 
Portal da Juventude, para disseminar 
as experiências aprovadas.

Também estão programados o 
Fó   rum Paulista de Juventude, com 
amplo espaço para discussões e troca 
de experiências entre gestores muni-
cipais e representantes de órgãos que 
trabalham com jovens, e o terceiro 
Festival Paulista de Juventude, com 
atividades culturais e esportivas, pa-
lestras e oficinas temáticas, que de-
verá reunir cerca de mil pessoas ao 
longo de dois dias.

uma oficina 
de história em 
quadrinhos fez 
parte do projeto 
Correspondentes 
Regionais  
do Portal 
da JuventudeO Ciclo de 

encontros 
regionais 
promovido pela 
Coordenadoria  
da Juventude  
tem a meta  
de ampliar  
os projetos para 
os jovens em 
todo o Estado

Padronizações 
A Coordenadoria de Articulação e 
Apoio aos Conselhos de Cidadania tra-
balha nos níveis técnico, administra-
tivo e financeiro. Como os con selhos 
atuam com regimentos pró prios, essa 
coordenadoria criou me todologias 
pa ra estruturar normas e padrões nas 
apresentações, re latórios e solicita-
ções. No segundo semestre de 2009, 
foi realizado um ciclo de oficinas e 
debates para o aprimoramento dos 
trabalhos e da relação entre a admi-
nistração pública e os conselhos de 
direitos, para os planejamentos estra-

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o



relações institucionais

178 SPnotícias  SPnotícias    179

“Cidadania é
fundamental”

SPnotícias: Em que medida a se-
cretaria atua como mediadora 
entre o governo do Estado e os 
organismos?  

José Henrique Reis Lobo: Em sua 
essência, a Secretaria de Relações 
Institucionais mantém um canal 
de comunicação articulado entre 
organizações governamentais e 
não governamentais, Estado e so-
ciedade civil. Na mediação com 
a sociedade civil, abrigamos os 
conselhos de cidadania e a Coor-
denadoria da Juventude. As con-
ferências estaduais dos conselhos, 
a implantação do Selo Paulista da 
Diversidade e os projetos para a ju-
ventude são exemplos de ações da 
secretaria intimamente relaciona-
das com os seus objetivos.

SP: Quais ações executadas em 
2009 merecem destaque? 

Lobo: Além do Selo Paulista da 
Diversidade e das ações direciona-
das à juventude, merece registro o 
apoio integral da pasta aos traba-
lhos desenvolvidos pelos conselhos 
de cidadania, nos quais se promo-
vem reflexões e discussões que pro-
piciam a formulação de políticas 
que atendem aos vários segmentos 
por eles assistidos. Os encontros  

temáticos também foram impor-
tantes, porque por meio deles bus-
camos a capacitação dos conselhei-
ros, de maneira a possibilitar mais 
eficiência e a efetiva contribuição 
de cada um para o trabalho. Con-
sidero que a Conferência Interna-
cional sobre os Direitos Humanos, 
realizada em São Paulo sob o patro-
cínio da secretaria, foi uma iniciati-
va extraordinária, não só pelos seus  
objetivos, mas também pela alta 
qualificação dos expositores e deba-
tedores, além da demonstração de 
que o governo do Estado está muito 
preocupado com um assunto que 
interessa a toda a 
humanidade. 

SP: Quais são as 
metas  para 2010?

Lobo: A secre-
taria pretende  
con  tinuar o de-
senvolvimento 
de várias ações que permitam a 
discussão de questões ligadas à 
diversidade – seja de etnia, de gê-
nero, de orientação se xual ou cul-
tural – com o propósito de ajudar 
a formulação de propostas concre-
tas, de iniciativa governamental 
ou não, visando à inclusão desses  
segmentos no ambiente social e, 
principalmente, no mercado de 
trabalho, onde, historicamente, 
eles ainda são vítimas de discri-
minação. 

Vamos continuar  
discutindo sempre  
as questões ligadas  
à diversidade

Secretário de Relações  Institucionais  José Henrique Reis Lobo

O Guia de 
políticas  
públicas de 
juventude 
aborda 35 
programas de 
12 secretarias 
estaduais

tégicos. A partir daí, houve encontros 
temáticos para que os diferentes con-
selhos interagissem e criassem uma 
agenda de proposições em temas 
mui tas vezes comuns.

O Conselho da Condição Femini-
na discutiu o pacto de enfrenta-
mento à violência contra a mulher,  
enquanto o do Idoso teve como refe-
rência a garantia de proteção de direi-
tos. No caso do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, uma das 
ações – a conferência sobre direitos 
realizada no segundo semestre – teve 
como tema a elaboração de diretrizes 
para o plano no período de dez anos.

A proposta para 2010 é que sejam  
promovidos um curso de planeja-
mento estratégico e a implantação 
de ações que envolvam uma relação  
entre os conselhos e a administração  
pública. Para cada conselho, será es-
tabelecido um plano com atividades, 
metas e prazos de execução.

 
Selo paulista 
Um dos destaques da Coordenadoria 
de Articulação Institucional, criada 
em 2007, é o Selo Paulista da Diver-
sidade, cujo objetivo é estimular que 

empresas públicas e privadas promo-
vam ações para combater a exclusão 
do trabalho de indivíduos discrimi-
nados por questões etnorraciais, de 
gênero, idade, deficiência e orienta-
ção sexual.

Em 2009, foi iniciado o proces-
so de análise dos documentos e dos 
questionários preenchidos pelas mais 
de 40 empresas que pleitearam o selo. 
Para a implantação do programa, a 
secretaria criou um relatório-padrão 
a fim de conhecer melhor as práticas 
de diversidade de cada companhia 
inscrita. Em agosto, 24 delas foram 
certificadas com o Selo Paulista da 
Diversidade – categoria Adesão.

A Coordenadoria de Articulação 
Institucional encerrou o ano com 
uma parceria com a Fundação do De-
senvolvimento Administrativo (Fun-
dap), da Secretaria da Gestão Pública, 
pa ra gerenciamento do programa, 
re estruturação do site e revisão do 
regulamento para certificações nas 
várias  categorias. Para 2010, a meta é 
outorgar o Selo Paulista da Diversida-
de na categoria Pleno às empresas já 
certificadas com o Adesão. A coorde-
nadoria também pretende divulgar 
ainda mais as certificações da catego-
ria Adesão para instituições de todo o 
Estado de São Paulo. o
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Tratamento 
mais eficaz

Talvez nem todas as pessoas compreendam a im-
portância de alguns dos atos mais simples de seu 
dia a dia. Ações cotidianas, tais como abrir uma 

torneira e dela sair água de qualidade para matar a sede, 
para tomar um banho ou para lavar a louça, ou como 
apertar um interruptor e acender uma lâmpada, ou acen-
der o gás do fogão. Ou ligar um aparelho de televisão ou 
uma geladeira na tomada, dar a descarga, empurrar a 
água da lavagem do quintal para o ralo.

Talvez nem todas as pessoas saibam, mas só é possí-
vel realizar grande parte dessas ações graças ao trabalho 
desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Saneamento 
e Energia (SSE) e empresas vinculadas. A SSE tem como 
principal missão o desenvolvimento de programas e 
ações de infraestrutura que possibilitem o aprimoramen-
to da saúde, do bem-estar, do conforto e da qualidade de 
vida da população paulista.

No período de 2007 a 2010, a Secretaria de Saneamen-
to e Energia mobilizou um investimento recorde -- 13,23 
bilhões de reais – para a efetivação de programas e em-
preendimentos nas áreas de energia, saneamento, infra-
estrutura hídrica e controle de enchentes. Confirmando 
a vocação e a orientação do governo do Estado de alocar 

Metas bem definidas levam abastecimento às cidades e 
cuidam dos rios e da reestruturação da paisagem urbana 
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A Estação de 
Tratamento de 
Cubatão e o 
Emissário  
Submarino de  
Santos (na 
outra página) 
ajudarão a captar, 
tratar e afastar 
esgotos de 12 mil  
residências da 
Baixada Santista

recursos, o valor está sendo utilizado 
para proporcionar melhorias susten-
táveis às pessoas.

O Estado de São Paulo foi o pionei-
ro na construção de um arcabouço 
regulatório para a área de atuação 
da SSE e, em consonância com a le-
gislação federal, criou a Agência Re-
guladora de Saneamento e Energia 
(Arsesp), para que assumisse a regu-
lação e fiscalização da prestação dos 
serviços de saneamento e energia. Na 
questão do saneamento, até o fim de 
2009, 173 municípios haviam feito a 
adesão à Arsesp.

Os programas da secretaria foram 
desenvolvidos tomando como base o 
ciclo das ações de saneamento e de 
energia. Se tudo começava na cap-
tação de água dos mananciais, estes 
precisariam estar preservados. Os sis-
temas de tratamento e distribuição 
de água deveriam primar pela exce-

lência e pela abrangência. Os proces-
sos de coleta e tratamento de esgotos 
teriam de ser eficientes e completos. 
Os sistemas de geração e distribuição 
de energia seriam dotados de plena 
capacidade e segurança. 

Em especial na Grande São Pau-
lo, devido a suas características e 
demandas complexas, os programas 
deveriam ser em parceria com as 
prefeituras, complementares e inte-
grados entre si, gerando benefícios 
diretos e concretos para toda a socie-
dade. Dessa forma, foram criados os 
programas Vida Nova, Córrego Lim-
po e Parque Várzeas do Tietê, e dado 
continuidade ao Projeto Tietê. Em 
cada área de atuação, realizações, 
conquistas e muito a mostrar.

Saúde e qualidade de vida
A urgência das ações, em especial na 
região metropolitana de São Paulo, 

Em 2009, a Sabesp investiu cerca 
de 1,9 bilhão de reais, um nível recor-
de nos últimos dez anos. Foram fei-
tas 201 mil novas ligações de água e 
174 mil de esgoto. A coleta de esgoto 
subiu para 80%, e o tratamento de es-
goto coletado alcançou 73%. No ano 
passado, a Sabesp também abasteceu 
com água 23,4 milhões de pessoas, e 
foram atendidas 19,6 milhões de pes-
soas com a coleta de esgoto. A empre-
sa tratou o volume de esgoto gerado 
por 14,3 milhões de pessoas.

No Programa de Redução de Per-
das de Água, os níveis foram reduzi-
dos no ano  passado de 28% para 26% 
do faturamento. A meta para 2010 
é chegar a 24%. É como se a Sabesp 
incorporasse à sua rede uma cidade 
com cerca de 550 mil habitantes, 
sem a necessidade de buscar novos 
mananciais. Veja a seguir algumas 
importantes ações da secretaria.

Onda Limpa: é o maior projeto 
de ações de saneamento básico em 
andamento no país e o maior progra-
ma de empreendimentos no litoral 
de toda América Latina. Para o litoral 
sul, sua meta é elevar de 54% para 

exigiu eficiência e rapidez na elabora-
ção de projetos e na negociação de fi-
nanciamentos. Cada empreendimen-
to tinha de assegurar o cumprimento 
de uma clara determinação da atual 
administração: atingir e assegurar 
a universalização dos serviços de sa-
neamento no Estado de São Paulo. 
Foram construídas 90 estações de tra-
tamento de esgotos de 2007 até hoje, 
e outras 66 serão entregues até o fim 
de 2010.

Os investimentos na área de sanea-
mento básico, por meio da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp), somam 6,8 
bilhões de reais em 2007-2010. Esse 
total inclui 593 obras, investimentos 
em redução de perdas, atendimento 
ao crescimento vegetativo, projetos 
e gerenciamento de programas, tec-
nologia da informação e aquisição 
de equipamentos operacionais e ad-
ministrativos. A média anual estima-
da de investimento no período será, 
portanto, de 1,7 bilhão de reais, o 
dobro da média do quadriênio ante-
rior e uma das mais altas da história              
da empresa. 
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Utilizar a energia para estimular o crescimento econômico 
e apoiar o desenvolvimento regional é a diretriz básica da 
política energética paulista. As ações da Secretaria de Sa-
neamento e Energia podem ser sintetizadas na promoção 
da segurança do suprimento energético, no aperfeiçoa-
mento da matriz energética e na ampliação da presença e 
representação do Estado nos foros nacionais e setoriais.

São Paulo é o maior mercado de energia do país. A 
matriz atual indica uma significativa participação de fontes 
renováveis, acima de 53%, provenientes principalmente 
de produtos da cana e energia hidráulica.

Hoje, é possível vislumbrar três oportunidades na área 
de energia para São Paulo: o início da exploração e pro-
dução de gás natural na Bacia de Santos, a crescente 
demanda mundial por energia a partir da biomassa e o 
potencial para o desenvolvimento de programas e ações 
de eficiência energética nos setores público e privado. 

Em 2009, foi dado início ao estudo da Matriz Energéti-
ca de São Paulo, que prevê a indicação, por segmento de 
consumo e por fonte, de cenários de demanda de energia 
para os próximos 30 anos. A Secretaria de Saneamento 
e Energia vem desenvolvendo um plano de atuação com 
a Petrobras para a implantação de infraestrutura para 
suprimento de gás natural ao Estado. Encontram-se em 
fase de implantação pela iniciativa privada as Estações 
de Compressão Suzano e São Bernardo e o Gasoduto 
Caraguatatuba-Taubaté. 

No tocante ao suprimento de energia elétrica, a ex-
pansão tem sido realizada com base em geração distri-
buída. O Estado dispõe de uma capacidade instalada de 
19.530 MW. A ênfase tem sido observada na expansão 
da cogeração a partir da biomassa (bagaço de cana), 
contabilizando em 2009 um excedente comercializado de 
energia superior a 600 MW médios, com aumento previs-
to de 560 MW médios até 2012. 

A secretaria também tem ações nas novas fontes re-
nováveis de energia. O potencial eólico do Estado come-
ça a ser mais bem avaliado com a instalação das duas 
primeiras torres de medição, nos municípios de Avaré e 
Echaporã. As medições foram iniciadas em setembro do 
ano passado. As cinco torres adicionais previstas deverão 
ser instaladas ao longo de 2010.

DESENVOLVIMENTO E 
QUALIDADE DE VIDA

95% o índice de coleta dos esgotos. Já 
para o litoral norte, o programa au-
mentará o índice de coleta dos atuais 
36% para 85%. O destaque é que 100% 
dos esgotos receberão tratamento e 
destinação final adequados. Dessa 
forma, será possível despoluir os rios 
e canais de todo o litoral, recuperan-
do e assegurando as condições de 
balneabilidade nas praias. Resultado: 
um significativo incremento ao turis-
mo e a toda atividade econômica da 
região, geração de empregos e redu-
ção do número de internações por 
doenças de veiculação hídrica, com 
a diminuição dos índices gerais de 
mortalidade, especialmente infantil.

O investimento no Onda Limpa 
soma 1,9 bilhão de reais, sendo 1,4 
bilhão para os empreendimentos nos 
nove municípios do litoral sul e cerca 
de 500 milhões para as quatro cida-
des do litoral norte.

Em 2009, foram executados 67% 
das obras, recebendo um investimen-
to de 967 milhões de reais. Com isso, 
as sete estações de tratamento de 

esgoto e as duas estações de pré-con-
dicionamento de esgoto, além dos 
Emissários Praia Grande e Santos/São 
Vicente, estão prontos para entrar 
em operação. Esse sistema vai rece-
ber esgotos de 12 mil residências, co-
letados por 318 quilômetros de rede.

Até o fim do programa, serão 
ins talados 203 quilômetros de tubu-
lações e executadas 60 mil ligações 
domiciliares no litoral sul e 600 
quilômetros de redes coletoras, co-
letores-tronco, interceptores e emis-
sários, 32 mil ligações domiciliares, 
155 estações elevatórias de esgotos, 
14 estações de tratamento de esgotos, 
uma estação de pré-condicionamen-
to e o Emissário Submarino Ilhabela, 
na orla norte.

 Água no Litoral: garantir a dis-
ponibilidade de água tratada à popu-
lação residente e também ao fluxo de 
turistas principalmente nos períodos 
de verão. Esse é o objetivo do progra-
ma Água no Litoral, uma extensa 
frente de obras que vai dotar o litoral 
paulista de um moderno e eficiente 

sistema de abastecimento de água, 
seja no dia a dia, seja nos períodos 
de temporada, quando o número de 
pessoas mais do que dobra em rela-
ção a outras épocas do ano.

O investimento previsto é da or-
dem de 1,04 bilhão de reais, sendo 
810 milhões para a Baixada Santista, 
209 milhões para o litoral norte e 18 
milhões para o litoral sul, a serem 
aplicados até 2013.

Em 2009, foram iniciadas as 
obras de construção da Estação de 
Tratamento de Água Jurubatuba, no 
Guarujá; ETA Mambu-Branco, em Ita-
nhaém; e Adutora Melvi-Boqueirão, 
na Praia Grande, realizado o remane-
jamento da adutora do Sistema Itu e 
iniciadas as obras da ETA Itu em São 
Vicente, publicado o edital para cons-
trução da ETA Melvi, via Praia Gran-
de, e retomada a obra de implanta-
ção da ETA Antas, em Mongaguá 

Água Limpa: o programa Água 
Limpa, com recursos da Secretaria 
da Saúde, visa implantar sistemas de 
esgotamento sanitário (coleta e trata-
mento) em municípios com popula-
ção de até 50 mil habitantes, que não 
sejam atendidos pela Sabesp. Com 
essa parceria, operacionalizada pelo 
Daee, espera-se evitar o lançamen-
to de esgoto nos rios e córregos que 
cortam o Estado. Além de compro-
meter a qualidade da água, a prática 
provoca a disseminação de doenças e 
degradação ambiental.

Desde a sua implantação, em 
2005, o Água Limpa já concluiu 54 
obras e tem 53 em andamento, em 
104 municípios, e a previsão é fir-
mar, até o fim do primeiro semestre 
de 2010, outros 110 convênios. Isso 
faz do programa uma ação impres-
cindível para a melhoria das condi-

Obras de  
saneamento no 
Vale do Paraíba: 
ampliação no 
atendimento 

m
il

to
m

 m
ic

hi
da



saneamento e energia 

 SPnotícias    187186 SPnotícias

Córrego Limpo – O programa Córrego Limpo tem como 
meta despoluir cem córregos da capital até o fim de 2010. O 
investimento total será de 196 milhões de reais, financiando 
ações de coleta de esgotos, remanejamento de famílias das 
margens dos córregos, recuperação de margens e constru-
ção de parques lineares. O programa beneficiará diretamen-
te 2 milhões de pessoas. Com a conclusão do programa, 
mais de 1.000 litros por segundo de esgoto deixarão de ser 
despejados nesses córregos e, consequentemente, nos Rios 
Tietê e Pinheiros.

Parque Várzeas do Tietê - Ao recuperar as várzeas do 
Rio Tietê, de sua nascente em Salesópolis até a Barragem da 
Penha (75 quilômetros de extensão e 107 quilômetros qua-
drados), o projeto cumprirá a função natural de armazenar 
as cheias e contribuir para o controle de enchentes. Serão 
beneficiados oito municípios em três etapas de trabalho: 
São Paulo e Guarulhos (primeira etapa), Itaquaquecetuba, 
Poá e Suzano (segunda), Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e 
Salesópolis (terceira). O investimento total previsto é de 1,7 
bilhão de reais. O Várzeas do Tietê será o maior parque linear 
do mundo, com 33 núcleos de lazer, cultura e esportes, terá 
mais de 63 mil árvores e levará benefícios diretos para mais 
de 3 milhões de pessoas.

Projeto Tietê - Com a ampliação da coleta e do tratamen-
to dos esgotos domésticos e industriais gerados na região 
metropolitana de São Paulo, espera-se uma redução signi-
ficativa da carga poluidora nos corpos d’água da bacia do 
Alto Tietê. Em 2009, deu-se início às negociações da ter-
ceira etapa. Até 2015, será investido 1,05 bilhão de dólares 
para dar continuidade à melhoria da qualidade ambiental 
da bacia do Alto Tietê, por meio da ampliação da infraes-
trutura de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Com 
as obras, mais de 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas 
com a coleta de esgoto e mais de 3 milhões terão seus 
esgotos tratados.

O controle de enchentes na RMSP é uma ação com-
plexa. Seja pelo fato de a metrópole estar contida em 
uma única bacia hidrográfica (Alto Tietê) ou por ter 
atingido um elevado índice de impermeabilização, to-
dos os cursos d’água deságuam no Rio Tietê. Desde 
1998, o Plano de Macrodrenagem tem como princí-
pio controlar vazões a partir do ar ma zenamento das 
águas em obras de retenção (pis cinões), comple-
mentado por ações de recupe ração e conservação 
da malha hídrica da RMSP (300 córregos e 70 rios), 
ampliar a capacidade de bom beamento do sistema 
Pinheiros (Reservatório Billings, que comporta 1,1 
bilhão de metros cúbicos) e aumentar a capacidade 
de previsão e alerta de chuvas.

O Daee está investindo 2,1 bilhões de reais em 
174 obras de infraestrutura hídrica e controle de en-

MAIS AçõES DA SECrETArIA

INfrAESTrUTUrA híDrICA E CONTrOLE DE ENChENTES 

ções ambientais e o aprimoramento 
da saúde pública, gerando valor e 
qualidade de vida para o interior.

Reágua: o Programa Estadual 
de Apoio à Recuperação das Águas é 
uma ação inovadora que, em vez de 
focar a realização de obras, estimula 
o desenvolvimento de ações que te-
nham como objetivo a redução das 
perdas em sistemas de abastecimento 
de água e do consumo em edificações 
públicas; o reúso de efluentes trata-
dos; a redução da poluição por coleta 
e tratamento de esgotos; e a moderni-
zação da prestação de serviços.

O repasse de recursos será efetiva-
do em função da eficácia do desempe-
nho do projeto. Na primeira seleção, 
foram aprovados pelo Banco Mun-
dial e SSE 38 projetos, que remetem 
a um investimento de 167 milhões 
de reais, vindos de recursos próprios 
e de repasse do Banco Mundial. 

Sanebase: o programa repassa 
recursos para obras e/ou serviços de 

ampliação dos índices de atendimen-
to, com vistas à universalização dos 
serviços de saneamento básico em 
todo o Estado. De 2007 a 2009, foram 
executados 36 convênios, com in-
vestimentos de 9,4 milhões de reais, 
beneficiando diretamente mais de 
236 mil pessoas em 33 municípios 
paulistas. Para 2010, estão previstos 
atendimentos a 32 municípios.

Programa de Apoio à Elabo-
ração dos Planos Municipais de 
Saneamento: segundo a Lei Federal 
11.455/07, cada município deve ela-
borar o seu plano de saneamento, 
cabendo aos Estados sua integração 
com os planos regionais e estaduais. 
É somente com o Plano Municipal 

chentes até o fim de 2010. Como parte do controle 
de inundações, entre 2007 e 2009, foram assinados 
convênios com 99 municípios para obras de com-
bate a enchentes, controle de erosão e drenagem 
urbana-canalização, bem como para elaboração de 
Planos Municipais de Macrodrenagem.

Foram entregues em 2007 os Piscinões Orató-
rio (com capacidade de armazenar 320 mil metros 
cúbicos), o Ford Taboão (340 mil metros cúbicos), 
Sharp (500 mil metros cúbicos), Rochedale (25 mil 
metros cúbicos), Bonança (62 mil metros cúbicos) e 
Anhanguera (105 mil metros cúbicos). Outros serão 
entregues até o fim do ano, como o Piscinão Taboão 
(180 mil metros cúbicos), Piscinão Ford Fábrica (82 
mil metros cúbicos) e Piscinão Olaria (80 mil metros 
cúbicos).

A calha do rio Tietê, onde 
deságuam todos os cursos 
d’água da cidade de São 
Paulo. O Estado investe no 
Plano de Macrodrenagem 
para combater as enchentes
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“Obras trazem 
benefícios sociais”

SPnotícias: Qual é o balanço da se-
cretaria de 2007 a 2009?

Dilma Seli Pena: O trabalho foi 
intenso. O Estado caminha para 
a universalização dos serviços de 
saneamento e para promover a di-
versificação da matriz energética. 
Chegamos a 172 municípios com 
100% de abastecimento de água e 
de coleta e tratamento de esgoto. 
O programa Onda Limpa é o maior 
projeto de saneamento ambiental 
em execução no Brasil. A Agência 
Reguladora de Saneamento e Ener-
gia do Estado de São Paulo e sua 
regulamentação também foram 
uma conquista. Em energia, as 
ações promoveram a segurança do 
suprimento energético. 

SP: O que foi feito de mais relevan-
te no período?

Dilma: A ação realizada na re-
gião metropolitana de São Paulo, 
que, ao mesmo tempo, investiu na 
recu peração dos mananciais e na 
des poluição de córregos. Com o 
pro  grama Vida Nova, investimos 
até agora 927 milhões de reais. No 
Córrego Limpo, cem córregos esta-
rão limpos e despoluídos na capital 
até o fim do ano. Esse trabalho já 
foi feito em 42 córregos. Outra ação 

é a construção, entre 2007 e 2009, 
de 90 estações de tratamento de es-
gotos. Outras 66 serão entregues em 
2010.

SP: Qual o impacto do Onda Limpa?
Dilma: Estamos entregando à po-
pulação da Baixada Santista a maior 
parte das obras do programa Onda 
Limpa. Com o investimento de 1,68 
bilhão de reais, os índices de coleta 
de esgoto passarão para 95% e 100% 
do esgoto coletado. O Onda Limpa 
proporciona benefícios sociais para 
a população, como redução dos 
índices de mortalidade infantil, de 
in ternações por 
doen ças de veicu-
lação hídrica, 
me   lhoria da bal-
neabilidade das 
praias, ganhos 
sig  nifica ti vos na 
saú de pú blica e 
de senvolvimento social e ambien-
tal das regiões atendidas.

SP: Quais os desafios para 2010?
Dilma: Completar as obras que 
estão previstas para ser entregues 
em 2010, assinar os financiamentos 
internacionais do Parque Várzeas 
do Tietê, do Reágua e a terceira fase 
do Projeto Tietê, concluir a matriz 
energética e deixar um conjunto de 
projetos para que a próxima gestão 
continue o trabalho de universaliza-
ção dos serviços de saneamento.

A meta é deixar  
projetos para que a  
universalização do  
saneamento continue

Secretária de Saneamento e Energia   Dilma Seli Pena

O início de todo processo de saneamento é o manancial, o 
local de onde se capta a água que vai ser tratada e, então, 
distribuída para a população. Quanto mais preservado o ma-
nancial, melhor a qualidade da água e mais simples e barato 
o processo de tratamento. 

O programa Vida Nova tem a participação da Sabesp, da 
Secretaria do Meio Ambiente, da CDHU e das prefeituras 
de São Paulo, São Bernardo de Campo e Guarulhos. Com 
investimentos de 1,4 bilhão de reais, estão previstas ações 
na Recuperação Ambiental de Mananciais, Urbanização de 
Favelas e Melhorias Urbanas – Guarapiranga e Billings, com 
a urbanização de 45 núcleos de favelas e loteamentos precá-
rios, beneficiando 44,74 mil famílias, a instalação de 42 quilô-
metros de redes de drenagem e canalizações, 112 quilôme-
tros de sistemas de abastecimento de água, 186 quilômetros 
de sistemas de esgotamento sanitário e obras de contenção 
geotécnica em área de 10 hectares.

No Vida Nova já estão em andamento as obras de esgo-
tamento sanitário nos municípios de São Paulo, Itapecerica 
da Serra, Cotia e Carapicuíba e a Estação de Tratamento 
de esgotos de Bragança Paulista, a implantação do Parque 
Nove de Julho e a Via-Parque, Fases I e II, junto à Represa de 
Guarapiranga, além da aquisição de equipamentos de limpe-
za pública para cessão de uso para 11 municípios situados 
em áreas de mananciais. 

VIDA NOVA rECUPErA 
OS MANANCIAIS

de Saneamento (PMS) finalizado que 
os municípios terão acesso às linhas 
de financiamento e base legal para a 
contratação e/ou concessão dos servi-
ços de saneamento básico.

O governo do Estado, empenhado 
em garantir condições técnicas para 
a elaboração de planos de saneamen-
to, criou o Programa Estadual de 
Apoio Técnico à Elaboração dos Pla-
nos Municipais de Saneamento.

A SSE iniciou suas atividades pe-
las Unidades Gerenciais de Recursos 
Hídricos (UGRHIs) do Vale do Ribeira, 
Litoral Sul e Baixada Santista, já ten-
do assinado convênios com os nove 
municípios da Baixada Santista e 22 
municípios do Vale do Ribeira e lito-
ral sul, com investimentos que supe-
ram os 3,8 milhões de reais. 

A segunda fase da realização do 
programa abrangerá os municípios 
integrantes da UGRHI Sorocaba e 
Médio Tietê e das UGHRIs Serra da 
Mantiqueira, Paraíba do Sul e Litoral 
Norte, englobando mais 75 municí-
pios, com valores que chegam a 9,4 
milhões de reais. o
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e rapidez 

Governo do Estado investe em hospitais, aumenta o número de AMEs, 
cria centros de referência e apoia programas nos municípios

 SPnotícias    191190 SPnotícias

SPsaúde

Aprimorar e ampliar o acesso da população aos servi-
ços médicos de boa qualidade tem sido uma das metas 
mais importantes da atual administração, que põe em 

prática uma série de ações no sentido de aumentar a agilida-
de e a humanização no atendimento. O governo do Estado 
vem investindo também na construção e reformas de hospi-
tais, na expansão dos Ambulatórios Médicos de Especialida-
des (AMEs) e na implantação de programas na área.  

No ano passado, 21 dos 40 AMEs previstos pela atual 
administração já estavam em funcionamento. Criados em 
2007, os AMEs constituem um modelo inovador de assistên-
cia ambulatorial. Eles oferecem, no menor tempo possível, 
atendimento em áreas como neurologia, pneumologia, en-
docrinologia e cardiologia. O agendamento de consultas é 
feito pelas Unidades Básicas de Saúde municipais por meio 
de um sistema on-line que permite ao paciente escolher o 
melhor dia e horário. 
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Até o fim do  
ano, o governo  
do Estado  
completará a 
entrega de 40 
unidades de 
Ambulatórios 
Médicos de  
Especialidades

Os ambulatórios foram projeta-
dos para fazer consultas, exames de 
alta e média complexidade como ul-
trassonografias e endoscopias e até 
pequenas cirurgias. Ao concentrar 
consultas e exames de pronta resolu-
bilidade em um único lugar -- como 
se fosse um Poupatempo da saúde --, 
as unidades conseguem desafogar os 
hospitais, que se incumbem de fazer 

somente cirurgias mais complexas 
e internações. Com a conclusão de 
mais 19 AMEs em 2010, as 40 unida-
des passarão a cobrir todas as regiões 
do Estado. No ano passado, os Ames 
realizaram, por exemplo, 1,86 mi-
lhão de consultas médicas, 26 mil 
pequenas cirurgias, 116 mil ultrasso-
nografias, 7,7 mil ressonâncias mag-
néticas e 20,5 mil endoscopias.

Embora a secretaria não atue dire-
tamente nos equipamentos de Aten-
ção Básica em Saúde (o primeiro nível 
de atendimento), serviço totalmente 
municipal oferecido à população, o 
governo do Estado também desenvol-
veu, a partir de 2007, iniciativas que 
deram prioridade às cidades com me-
nos recursos e com baixo índice de 
desenvolvimento econômico. 

Uma das medidas adotadas é a 
nova forma de repasse aos municí-
pios pelo sistema Fundo a Fundo, 
permitindo maior flexibilidade e 

agilidade nas transferências de ver-
bas estaduais para auxiliar as ações 
de atenção básica. Alguns desses re-
passes foram destinados ao Projeto 
QualisMais, de saúde da família, que 
beneficia 402 municípios; e ao Sorria 
São Paulo, de assistência bucal, que 
favorece 202 municípios. Nos dois 
casos, as cidades selecionadas têm 
baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH), indicadores de saúde 
inadequados ou abriga áreas de as-
sentamentos e comunidades rema-
nescentes de quilombos.

Outra iniciativa foi a implantação, 
no final de 2008, do Projeto de Apoio 
Técnico, Monitoramento e Avaliação 
da Atenção Básica do SUS/SP para ci-
dades com menos de 100 mil habitan-
tes. Cerca de 60 técnicos – chamados 
de articuladores da atenção básica 
-- foram selecionados e capacitados 
para ajudar no aprimoramento da 
qualidade da atenção básica muni-
cipal. A Secretaria da Saúde realizou 
ainda o encontro com todos os gesto-
res municipais e lançou a Agenda do 
Gestor Municipal no Estado de São 
Paulo, organizando o sistema a partir 
da atenção básica.

Em conjunto com as universida-
des da área da saúde, a secretaria 
também vem desenvolvendo ações 
para orientar o fluxo de pacientes na 
atenção básica. Assim, o sistema fica 
estruturado para que todos recebam 
atendimento integral conforme as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Algumas ações ajudaram a redu-
zir a demanda reprimida do SUS, 
como os mutirões de mamografia, 
que ajudam no diagnóstico precoce 
do câncer de mama, a principal cau-
sa de morte por neoplasias malignas 
entre as mulheres no Estado. Em 

Desde 2007, a Secretaria da Saúde realiza pro-
gramas para auxiliar os hospitais filantrópicos 
que prestam serviços ao Sistema Único de Saú-
de, como o Pró-Santa Casa. O programa tem 
dois componentes: um deles é o repasse de 
recursos financeiros às entidades responsáveis 
por serviços hospitalares de referência regional 
do SUS/SP. Em 2008, 104 entidades, escolhi-
das entre 51 colegiados regionais, receberam 
recursos da ordem de 110 milhões de reais. 

O outro componente do Pró-Santa Casa é 
uma linha de crédito do banco Nossa Caixa que 
auxilia a recuperação financeira dos hospitais 
filantrópicos do Estado, por meio de repasse 
feito pela secretaria. Em 2008, 78 instituições 
filantrópicas tiveram a liberação de 157 milhões 
de reais em linhas de crédito. Em 2007 e 2008, 
o total de recursos repassados aos hospitais 
filantrópicos que atendem pelo SUS (incluídos 
o Pró-Santa Casa e os demais repasses de re-
cursos de custeio e investimento) atingiu 993 
milhões de reais. 

No final de 2009, a secretaria liberou o re-
passe de 4,7 milhões de reais para 161 Santas 
Casas de Misericórdia do Estado, sendo 2,8 
milhões destinados somente para as Santas 
Casas da Grande São Paulo. O auxílio é resul-
tado de movimentações ocorridas em cartórios 
paulistas. A cada transação (com exceção de 
registro de imóveis), 1% é destinado para essas 
entidades. 

Apoio às sAntAs CAsAs 
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2007, dois mutirões realizaram 213 
mil exames. No ano seguinte, foram 
241 mil exames financiados com re-
cursos estaduais. Nos dois mutirões 
de 2009, foram em torno de 300 mil 
exames. Desde 2005, ano da primeira 
mobilização, já foi feito mais de 1 mi-
lhão de exames.

Rede Lucy Montoro
Outro grande investimento na área 
da saúde foi a aquisição de um centro 
de saúde no bairro de Santo Amaro, 
na capital, que recebeu a primeira 
unidade fixa do Hospital de Reabili-
tação da Rede Lucy Montoro, criada 
em 2008 com o intuito de garantir 

atendimento aos pacientes portado-
res de deficiência. Com investimento 
de 50 milhões de reais, o hospital tem 
80 apartamentos, 20 consultórios e 
pode realizar 12 mil atendimentos 
por mês em consultas, reabilitação, 
terapia ocupacional e tratamentos de 
última geração. 

O hospital atende pacientes do 
SUS com lesões medulares, amputa-
ções, lesões encefálicas, como trau-
matismo craniano e acidente cardio-
vascular, paralisia cerebral e graves 
restrições de mobilidade. A unidade 
abrigará um Centro de Inovação 
em Telemedicina para Reabilitação, 
com adoção de tecnologias de video-
conferência e sistemas baseados na 
internet, permitindo a comunicação 
entre instituições de ensino, pesquisa 
e assistência em saúde. 

A Rede Lucy Montoro terá 17 uni-
dades fixas até 2010 em todo o Es-
tado, sendo quatro na capital (Vila 
Mariana, Santo Amaro, Lapa e Jardim 

Umarizal) e nas cidades de Campi-
nas, São José do Rio Preto, Marília, 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, 
Taubaté, Santos, Botucatu, Fernandó-
polis, Sorocaba, Jaú, Presidente Pru-
dente e Pariquera-Açu. 

Ampliação da rede
A atual administração promoveu 
uma grande ampliação da rede hos-
pitalar estadual, privilegiando as 
re giões que necessitavam de uma 
ref erência na área. Até agora, foram 
entregues dez novos hospitais esta-
duais, totalizando 1,5 mil leitos para 
atendimento do SUS/SP.

Além dos hospitais já terminados, 
diversas obras estão em andamento 
para ampliar a assistência hospitalar 
em 2010. O Hospital das Clínicas de 
Franco da Rocha, por exemplo, ga-
nhará um edifício secundário a fim 
de suprir as necessidades da região. 
Dois novos centros no interior serão 
destinados à saúde infantil: o Proje-
to HC Criança USP-Ribeirão Preto e 
o Instituto da Criança, em São José     
do Rio Preto.  

Com recursos do governo do Esta-
do, do Ministério da Saúde e da inicia-
tiva privada, o HC Criança USP-Ribei-
rão Preto funcionará em um prédio 
de seis pavimentos e dará assistência 
crianças e adolescentes com doenças 
de alta complexidade, em 38 especia-
lidades. O objetivo é concentrar todas 
as atividades e procedimentos médi-
cos direcionados ao paciente infantil 
em um espaço próprio, mais funcio-
nal, com playground e locais diferen-
ciados, capazes de criar um ambiente 
que contribua para o processo de re-
cuperação. 

Já o Instituto da Criança, em São 
José do Rio Preto, terá 201 leitos e 

Uma das  
prioridades da  
secretaria foi 
investir em 
equipamentos 
para melhorar o 
atendimento aos 
pacientes

A atual administração 
entregou dez novos 
hospitais, totalizando 
1,5 mil leitos

Entre 2007 e 2009, dez novos hospitais foram entre-
gues à população. Juntos, eles totalizam 1,5 mil leitos 
para atendimento do sUs

 
n Hospital Regional de Itanhaém
n Hospital Regional de Cotia
n Hospital Estadual de Porto Primavera
n Hospital Regional de Presidente Prudente
n Centro de Referência em Saúde da Mulher de Ribeirão Preto
n Instituto do Câncer Octavio Frias de Oliveira
n Hospital Estadual de Américo Brasiliense
n Hospital Estadual de Ribeirão Preto
n Hospital Estadual de São José do Rio Preto
n Primeira unidade da Rede Lucy Montoro
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será referência no atendimento in-
fantil para 101 municípios da região. 
Do total de leitos, 81 serão destinados 
à Unidade de Terapia Intensiva Neo-
natal e Pediátrica. O instituto dispõe 
de um setor de pronto-atendimento 
equipado com aparelhos de raio X, 
tomógrafo, sala para pequenas cirur-
gias, eletrocardiograma, eletroence-
falograma e ultrassom.

Em 2009, a Secretaria da Saúde 
inaugurou na capital o Centro Hospi-
talar do Sistema Penitenciário, hospi-
tal de referência para o atendimento 
dos pacientes oriundos do sistema car-
cerário, com capacidade para 185 lei-

tos. O Estado também transformou o 
Hospital da Universidade de Presiden-
te Prudente em uma unidade de refe-
rência e especialidades para a região. 
Criou ainda o Centro de Referência 
da Saúde da Mulher de Ribeirão Pre-
to, ligado à Faculdade de Medicina da 
cidade, com 44 leitos, que presta aten-
dimento de média complexidade para 
mulheres dos municípios próximos. 

A pasta também promoveu ações 
inovadoras no tratamento da depen-
dência de álcool e drogas. Entre elas, 
destaca-se o projeto Jovem Samari-
tano, uma parceria com o Hospital 
Samaritano. Ele oferece 30 leitos de 
internação e pode atender anualmen-
te cerca de 120 adolescentes entre 14 
e 18 anos de idade. A unidade conta 
com equipamentos de apoio para a 
terapia: sala de convivência, sala de 
aula com computadores, quadra po-
liesportiva, horta para aulas de jardi-
nagem, refeitório e ambulatório. 

Na cidade de São Bernardo do 
Campo, foi criada no ano passado a 
primeira clínica pública para adultos 
dependentes, por meio de convênio 
com a Sociedade Assistencial Bandei-
rantes. Com 30 leitos, sua atuação é 
voltada à desintoxicação de forma di-
ferente das enfermarias hospitalares 
tradicionais, com período máximo 
de internação estipulado em um mês. 
A estimativa de internação anual é de 
cerca de 350 pacientes, encaminha-
dos por triagem dos prontos-socorros 
ou Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPs) municipais. 

No atendimento de alto nível de 
complexidade em oncologia, o gover-
no do Estado inaugurou, em 2008, 
o Instituto do Câncer de São Paulo 
Octavio Frias de Oliveira (Icesp), que, 
além de ser o mais bem equipado e 
especializado da América Latina, 
com 580 leitos, tem entre suas dire-
trizes o acolhimento do paciente. 

Essa preocupação está presente no 
Projeto de Humanização Hospitalar, 
que inclui um ambulatório pré-cirúr-
gico para receber os familiares com 
mais conforto, e no Grupo Acolhida, 
formado por profissionais de dife-
rentes áreas que apoiam pacientes e 
familiares. O hospital conta com 120 
consultórios médicos e realiza, por 
mês, em torno de 1,5 mil interna-
ções, 33 mil consultas ambulatoriais, 
1,3 mil cirurgias, 6 mil sessões de qui-
mioterapia e 420 de radioterapia.

Serão inaugurados ainda neste 
ano dois grandes setores do Icesp: o 
parque radioterápico com aparelho 
de tomografia computadorizada de 
simulação, seis equipamentos de ra-
dioterapia e um de braquiterapia, e o 
maior centro de diagnóstico de cân-
cer do Brasil, que terá seis tomógra-

fos, quatro aparelhos de ressonância 
magnética, três equipamentos de me-
dicina nuclear, quatro salas de raio X 
digital e nove aparelhos de raio X mó-
vel, dez de ultrassonografia e duas de 
mamografia digital à disposição para 
os pacientes do SUS.

Expansão da Furp
A segunda fábrica da Fundação para 
o Remédio Popular (Furp), na cidade 
de Américo Brasiliense, foi inaugura-
da em junho de 2009 e está em fase 
de certificação. Com 268 mil metros 
quadrados, sua localização é estraté-
gica, porque permite a distribuição 
mais ágil dos medicamentos para 
todo o Estado. Com investimentos de 
mais de 200 milhões de reais, a fábri-
ca terá capacidade de produção anual 
de 1,2 bilhão de comprimidos e 21,6 
milhões de ampolas. 

Com mais uma unidade da Furp 
(a primeira fica em Guarulhos), o SUS 
ganhará um reforço considerável no 

(janeiro a dezembro de 2009)

os núMEros dos AMEs 

Consultas médicas 1.864.889
Primeira consulta 649.891
Cirurgia 26.044

procedimentos diagnósticos         
Laboratório clínico 1.192.744
Anatopatologia e citopatologia 15.546
Radiologia 157.908
Ultrassonografia 116.018
Tomografia 10.896
Ressonância magnética 7.745
Medicina nuclear in vivo 393
Endoscopia 20.534
Radiologia intervencionista 748
Diagnóstico em especialidade 221.789

A Secretaria da Saúde 
estabeleceu ações 
pioneiras para 
dependentes de drogas
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“Reorganizamos o 
sistema de saúde”

SPnotícias: Qual o balanço da ges-
tão 2007-2010?

Luiz Roberto Barradas Barata: 
A secretaria reorganizou o sistema 
no Es ta do, reforçando a parceria 
com os municípios e avançando na 
assistência médica, distribuição de 
remédios e controle de doenças. A 
redução dos casos de dengue em 
2008 e 2009 e o menor índice de 
mortalidade infantil são indica-
dores de um trabalho correto. Há 
muito por fazer, porque a saúde 
pública é dinâmica, mas o gover-
no paulista priorizou o tema, com 
inúmeros benefícios aos usuários 
do Sistema Único de Saúde

SP: O que foi feito de mais relevan-
te e por quê?

Barradas: Destaco a ampliação da 
rede hospitalar própria do Estado. 
Entregamos dez hospitais esta-
duais, incluindo o maior centro de 
oncologia da América Latina: o Ins-
tituto do Câncer do Estado de São 
Paulo, que, quando estiver total-
mente pronto, em 2010, triplicará o 
número de vagas públicas para tra-
tamento de pacientes com câncer 
no Estado. Lançamos um programa 
de reforço financeiro fixo às princi-
pais Santas Casas e hospitais filan-

trópicos de São Paulo, destinando 
cerca de 200 milhões de reais por 
ano às instituições conveniadas ao 
SUS. Implantamos o projeto dos 
AMEs, que oferecem consultas com 
médicos especialistas e modernos 
exames em um só local. Aumenta-
mos o número de produtos do pro-
grama Dose Certa e ampliamos em 
50% o quantitativo de remédios a 
388 municípios com maior índice 
de vulnerabilidade social. Implan-
tamos a primeira rede on-line de 
diagnóstico por imagem da Amé-
rica Latina, integrando hospitais e 
agilizando a emissão de laudos de 
exames de ma-
mografia, raio 
X e ressonância 
magnética. E ini-
ciamos as obras 
da Fábrica de 
Hemoderivados 
do Instituto Bu-
tantan, que vai suprir a demanda 
do Sul e Sudeste brasileiro por deri-
vados de sangue.

SP: Quais as ações para 2010?
Barradas: Em 2010, vamos entre-
gar 20 AMEs, ampliando o acesso 
dos usuários do SUS a consultas 
com especialistas. Vamos inaugu-
rar o maior parque de radioterapia 
da América Latina, no Instituto do 
Câncer de São Paulo. Teremos, ain-
da, a inauguração do HC Criança, 
em Ribeirão Preto, com 250 leitos.

O governo do Estado 
priorizou a saúde  
pública, beneficiando  
os usuários do SUS

Secretário da Saúde  Luiz Roberto Barradas Barata

abastecimento de medicamentos de 
qualidade e com baixo custo. Dos 67 
tipos de medicamentos oferecidos 
gratuitamente à população de todo o 
Estado dentro do programa Dose Cer-
ta, 39 são produzidos pela fundação, 
como antitérmicos, analgésicos, an-
tibióticos, anti-inflamatórios, contra-
ceptivos e remédios para controle de 
hipertensão arterial, diabete e trans-
tornos mentais.

Lei Antifumo
Outro passo importante a favor da 
saúde pública foi a aprovação da Lei 
Antifumo no Estado. Exemplo para 
o país, ela entrou em vigor em agos-
to de 2009, proibindo o fumo em 
ambientes fechados de uso coletivo 
e dando mais qualidade de vida até 
mesmo para os fumantes. 

A iniciativa, alinhada com a ten-
dência internacional de combate 
aos males causados pelo tabagismo, 
promove melhorias no bem-estar da 
população, como demonstra a expe-
riência em outros países. Hoje, o Sis-

tema Único de Saúde no Estado de 
São Paulo gasta aproximadamente 92 
milhões de reais por ano para tratar 
doenças relacionadas ao tabagismo. 

A lei ganhou o apoio de 94% da 
população segundo pesquisa telefôni-
ca feita pelo governo paulista, o que 
comprova a forte aceitação da medi-
da. Quando a norma foi adotada, o 
governo do Estado veiculou uma cam-
panha para explicar os malefícios pro-
vocados pelo fumo. Comandados pela 
Secretarias da Saúde e da Justiça e 
Defesa da Cidadania, o Centro de Vigi-
lância Sanitária e a Fundação Procon 
são os órgãos responsáveis pela aplica-
ção da lei. Para isso, foram treinados 
500 agentes para atuar na fiscalização 
na capital paulista e no interior. A 
comunidade também pode partici-
par pelo site www.leiantifumo.sp.gov.br. 
Quatro meses depois da implantação 
da lei, um estudo do Instituto do Co-
ração do Hospital das Clínicas (Incor) 
revelou que a concentração de monó-
xido de carbono nos ambientes fecha-
dos caiu 80%. o

Dos 67  
medicamentos 
distribuídos pelo 
programa dose 
Certa, 39 
são fabricados 
na Furp
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Investimento  
no combate  

ao crime
Compra de equipamentos, treinamento e valorização profissional 

ajudam a reduzir a taxa de criminalidade no Estado
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SPsegurança pública

O governo do Estado não poupa esforços – nem di-
nheiro – para aumentar a segurança de São Paulo. 
Os investimentos da atual administração no setor 

tornaram a polícia de São Paulo a mais bem preparada do 
país. Em 2008, a Secretaria da Segurança Pública recebeu 
verba de 8,9 bilhões de reais, dos quais 84% foram apli-
cados no aprimoramento dos policiais com treinamento, 
aquisição de equipamentos de alta tecnologia, armas, co-
letes, viaturas, motos e helicópteros, e ainda a formação 
de um novo campus para a Academia de Polícia, na cida-
de de Mogi das Cruzes. No ano passado, esse valor subiu 
para 10,1 bilhões de reais.

 No decorrer de uma década, a taxa de homicídios em 
São Paulo caiu 70% e chegou a menos da metade da mé-
dia nacional. Em 2009, foram registrados 10,6 homicídios 
dolosos por 100 mil habitantes, índice que se manteve 
estável em comparação ao ano anterior e é considerado 
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segurança pública

pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como muito próximo àqueles 
de países desenvolvidos. Outros indi-
cadores da atuação policial melhora-
ram no Estado. No quarto trimestre 
de 2009, foram apreendidas 5,2 mil 
armas, aumento de 4,5% em relação 
ao mesmo período de 2008, e execu-
tadas 29,4 mil prisões, 23% mais que 
no ano anterior. As apreensões em 
casos de tráfico de drogas cresceram 
41% (de 5,2 mil para 7,4 mil casos) e 
esse número sobe no Estado desde 
1995. No ano passado, dos cerca de 
175 mil veículos furtados e rouba-
dos, 75,3 mil foram recuperados e 
devolvidos a seus proprietários, ou 
seja, 43%.

 Em 2009, a secretaria ainda in-
tensificou as ações de repressão aos 
crimes contra o patrimônio, em es-

pecial contra uma modalidade que 
ganhou força nos últimos tempos: o 
roubo a condomínios. Cerca de 80% 
dos assaltos a conjuntos residenciais 
foram solucionados com a ação do 
Programa de Prevenção e Repressão 
de Roubos a Condomínios. A estra-
tégia adotada pela pasta determina 
que todas as ocorrências na capital 
sejam repassadas para a Divisão de 
Investigações sobre Crimes contra o 
Patrimônio, subordinada ao Depar-
tamento de Investigações sobre Cri-
me Organizado.

Segurança nas ruas
A proteção ao patrimônio do cidadão 
se estende também a outras ações. A 
secretaria reativou o programa Pró-
Carga, para coibir as tentativas de 
roubo de carga. Reforçou os distritos 

policiais com metade dos profissio-
nais que atuavam em grupos espe-
cializados, como GOE e Garra. Cerca 
de 300 policiais foram transferidos 
para delegacias, a fim de acelerar as 
investigações de crimes contra o pa-
trimônio.

 Mas os índices de violência nas 
ruas não são resultado apenas de as-
saltos e da ação de grupos crimino-
sos. Com a Lei Seca, sancionada em 
junho de 2008, e o investimento em 
fiscalização, as mortes no trânsito 
caíram 3,8% no Estado. Entre 2008 e 
2009, foram adquiridos mais de mil 
bafômetros como instrumento auxi-
liar às blitze policiais da Operação 
Direção Segura. Com o equipamen-
to, os policiais puderam intensificar 
a autuação dos motoristas que diri-
gem alcoolizados. A comparação en-

tre 2009 e 2008 aponta que 134 vidas 
foram salvas por conta da vigência da 
lei, ou seja, pelo menos uma morte 
evitada a cada 2,7 dias.

 Os cruzamentos de ruas e ave-
nidas da capital paulista também 
estão 44% mais seguros, segundo da-
dos do comando do 34º Batalhão da 
Polícia Militar Metropolitano. O in-
cremento se deve à implantação do 
Programa de Policiamento de Trân-
sito (PPT) da capital, que monitora os 
cruzamentos definidos a partir do 
mapa da criminalidade. Lançado em 
2007 pelo governo do Estado em par-
ceria com a prefeitura de São Paulo, 
a ação mobiliza mais de 1,3 mil sol-
dados para garantir a prevenção de 
crimes em mais de mil cruzamentos 
da cidade. Além de deter os motoris-
tas que cometem crimes nas ruas e 

Entregas. 
Abaixo, novas 
lanchas e 
caminhonetes 
para a Polícia 
Ambiental. Na 
outra página, 
motos de 
patrulhamento
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O montante destinado à segurança paulista representa 8,5% 
do orçamento do governo para o Estado e mais da metade da 
verba de segurança de todo o país

OrçamEntO Em ElEvaçãO

2008

8,9 bilhões 
de reais

10,1 bilhões 
de reais

11,2 bilhões 
de reais

2009 2010

permitir que os policiais militares 
apliquem multas e realizem vistoria 
de veículos, o policiamento dimi-
nuiu os índices de assaltos a carros 
parados nos semáforos.

Tecnologia e inteligência
A tecnologia tem sido uma das alia-
das da Secretaria da Segurança Públi-
ca. Recursos como escutas, banco de 
dados das quadrilhas e banco de vo-
zes ajudam a desmantelar os grupos 
criminosos. Em 2009, a secretaria 
expandiu o uso do Infocrim, progra-
ma que, em conjunto com o registro 
digital de ocorrências (RDO), pode de-
senhar o mapa da criminalidade em 
todo o Estado.

 De acordo com a natureza da 
ocorrência, o Infocrim transmite in    -
formações para cada tipo de atividade 
policial. A Polícia Civil usa o Infocrim 
na busca de suspeitos que costumam 
adotar a mesma forma de atuação, 
cruzando dados dos sistemas. O RDO 
permite que os boletins de ocorrên-
cia elaborados nas unidades policiais 
sejam padronizados via intranet, ar-
mazenados em banco de dados e con-
sultados por outros órgãos policiais.

 O mapa desenhado por esses sis-
temas identifica os pontos de maior 
incidência criminal separados por 
cidades, bairros e ruas, assim como 
dias e horários. A partir dele, a Polí-
cia Militar desenvolve o Plano de Poli-
ciamento Inteligente (PPI) de todas as 
unidades policiais e define o roteiro 
de cada viatura depois de pesquisar 
as informações armazenadas nos 
computadores. Quando o PPI é ela-
borado, os policiais recebem o car-
tão de prioridade de patrulhamento 
(CPP), desenvolvido para orientar a 
patrulha na área para onde o plano 

foi desenvolvido. Desde 2003, o RDO 
e o Infocrim estão em operação na ca-
pital e em mais 372 municípios.

 A tecnologia também está agindo 
a favor da Polícia Militar Ambiental, 
que se dedicou, entre outras opera-
ções, ao combate à comercialização 
ilegal de madeira proveniente da 
Amazônia. Durante as operações, po-
liciais militares organizaram pontos 
de bloqueio nas principais estradas 
do Estado, onde caminhões de trans-
porte de madeira são vistoriados. Em 
postos de combustíveis, os policiais 
procuraram veículos que usariam 
o local para fugir das fiscalizações. 
Também foram feitas vistorias em 
pátios de madeireiras com suspeitas 

de irregularidades. No ano passado, 
as operações envolveram 280 poli-
ciais e 92 viaturas e houve ainda a 
colaboração de técnicos do Instituto 
Florestal (IF). Entre 2007 e 2009, já 
foram aplicados mais de 4,8 milhões 
de reais em multas.

 No momento da abordagem, os 
policiais utilizam câmeras fotográfi-
cas com lentes macroscópicas. As ima-
gens são enviadas ao Instituto Flores-
tal e os policiais recebem um laudo 
técnico em tempo real. A tecnologia 
foi usada pela primeira vez no Esta-
do de São Paulo durante a operação 
Xilema, em julho de 2009. “Fazemos 
a identificação da madeira no local, 
produzimos uma imagem macroscó-
pica e o Instituto Florestal faz a análi-
se em qualquer ponto do Estado que 
tenha um técnico habilitado. Essa 
parceria tem sido responsável pelo su-
cesso das fiscalizações”, explica o ca-
pitão Marcos Alves Diniz, porta-voz da 
Polícia Ambiental. Hoje, 120 policiais 
militares já receberam treinamento 

Bem equipados.   
Acima, policial 
opera palmtop 
em viatura da 
PM. Na outra 
página, novos 
coletes e armas 
garantem maior 
segurança para o 
policial e para a
população

A pasta investiu em 
inteligência policial, 
com novos programas e 
aparelhagem moderna
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de identificação de madeiras, inclusi-
ve do sistema de envio on-line.

Novos helicópteros
As Polícias Civil, Militar e Técnico-
Científica de São Paulo também estão 
integradas por um moderno sistema 
de radiocomunicação digital. Em 
cinco anos, o governo investiu 284 
milhões de reais em modelos utiliza-
dos nos Estados Unidos, Austrália e 
Canadá, países de referência em co-
municação policial. Com esse recur-
so, é possível evitar a interceptação 
das mensagens por pessoas que não 
pertencem à corporação e ainda com-
partilhar dados.

A Polícia Científica, que trabalha 
para auxiliar as demais polícias, tam-
bém recebeu outros investimentos. 
Desde 2007, estão ocorrendo reformas 
e construções de unidades, para maior 
conforto e melhores condições de tra-

balho. Outra mudança significativa foi 
a união do Instituto Médico Legal (IML) 
e do Instituto de Criminalística (IC). 
Com os dois institutos no mesmo pré-
dio, é possível juntar esforços dos po-
liciais e tornar o trabalho mais eficaz.

Outro forte investimento do go-
verno do Estado se deu na compra 
de quatro helicópteros Águia para a 
Polícia Militar, ao custo de 23,8 mi-
lhões de reais. Até 2010, eles serão 
agregados à atual frota de 15 apare-
lhos. Com esse reforço, todas as nove 
sedes de Comando de Policiamento 
do Interior possuirão ao menos um 

helicóptero Águia. A comunicação 
em terra é feita por meio das bases 
de radiopatrulha aérea localizadas 
nas cidades de Piracicaba, Presiden-
te Prudente, São José do Rio Preto e 
Sorocaba. Os aparelhos darão ainda 
mais agilidade para a polícia atuar 
em missões como policiamento, res-
gate de feridos, combate a incêndios 
e transporte de órgãos.

A polícia se reforçou no ar e tam-
bém no trabalho realizado no solo. 
A Secretaria da Segurança Pública 
destinou 72,5 milhões de reais para a 
aquisição de 1.683 viaturas utilizadas 
pelas Polícias Militar, Rodoviária e Ci-
vil e também pelo Corpo de Bombei-
ros. Parte da frota mais parece uma 
central de inteligência. Viaturas de 
grande porte foram equipadas com 
computadores de bordo, laptops e 
PDAs (personal digital assistant) para 
consultas on-line da placa de veículos 
e identificação de pessoas.

Os equipamentos adquiridos fa-
zem parte de um amplo sistema de 
telecomunicações que envolve rá-
dios, modems, centrais telefônicas 

190/197, roteadores, repetidores, ca-
nais de alta velocidade e softwares. 
Agora é possível até iniciar o registro 
da ocorrência pelo sistema de rádio 
sem usar a voz. Futuramente, as ocor-
rências mais simples poderão ser fi-
nalizadas no local do acontecimento.

 As regiões da cidade de São Paulo 
com grande fluxo de pessoas e veí-
culos receberam 102 novas câmeras 
integradas ao Sistema de Videomoni-
toramento da capital. O apoio vem de 
uma central que funciona 24 horas 
no Centro de Operações da Polícia 
Militar (Copom), onde 60 policiais se 

Inteligência 
na ar. Abaixo, 
pilotos do 
Águia verificam 
a rota antes de 
decolar. Ao lado, 
já embarcados 
para a missão

O governo investiu 284 
milhões de reais em 
radiocomunicação
à prova de escutas

divulgação
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n  70% de redução no índice de homicídios em dez anos 
n  80% dos crimes contra o patrimônio foram solucionados 

com a união de forças e de centros de inteligência do GOE, 
Garra e Deic

n  O Infocrim vai chegar a todos os municípios de São Paulo 
até o fim de 2010. O sistema desenha o mapa da criminali-
dade no Estado para que a polícia aja com estratégia contra 
grupos criminosos

n  Em 2008, o governo do Estado deu início a um conjunto de 
medidas de valorização de carreiras da Polícia Civil, Militar 
e Técnico-Científica, com reajuste no salário-base de duas 
parcelas de 6,5%

IntElIgêncIa pOlIcIal pEla paz

revezam em três turnos. Quando per-
cebem a iminência de um crime, os 
operadores das câmeras consultam o 
banco de dados criminais do local e 
solicitam o envio de viaturas. 

Foram investidos 17,3 milhões de 
reais para manter sob atenção luga-
res com maior índice de criminalida-
de, como os bairros da parte central, 
as áreas próximas a estádios de fute-
bol, locais de eventos e bairros da pe-
riferia. O sistema também está sendo 
implantado nas cidades de Apareci-
da e Campos do Jordão, em função da 
grande movimentação de turistas ao 
longo do ano. Em um segundo passo, 
mais 160 câmeras serão instaladas na 
capital em 2010.

Capital humano
Não basta fazer grandes investimen-
tos em segurança se os policiais não 
estiverem bem treinados. Por isso, 
uma das preocupações da secretaria 
é mantê-los sempre capacitados e 

motivados por meio de um progra-
ma de treinamentos. A nova unidade 
da Academia de Polícia Civil (Acade-
pol), inaugurada em agosto de 2009, 
contou com o aporte de 4,75 milhões 
de reais. Instalada no município de 
Mogi das Cruzes, o Centro Dr. Co-
riolano Nogueira Cobra é o mais 
moderno do país. São 300 mil me-
tros quadrados com laboratórios de 
treinamento para direção defensiva, 
estande de tiro e núcleo de antropo-
logia policial – o primeiro fora dos 
Estados Unidos –, que analisa a de-
composição de corpos vitimados em 
casos de homicídio, suicídio e latrocí-
nio. A unidade complementa as ati-

vidades desenvolvidas na Acadepol 
Campus USP, inaugurada há 39 anos.

Em termos de treinamento, aliás, 
a Polícia Militar de São Paulo é a úni-
ca, em todo o país, a oferecer cursos 
de pós-graduação aos oficiais. A parce-
ria com as melhores instituições pú-
blicas do Estado, como a Universidade 
de São Paulo (USP) e a Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (Unesp), permite ao Centro de 
Aperfeiçoamento e Estudos Superio-
res da Polícia Militar (Caes) incentivar 
estudos científicos para aplicá-los na 
melhoria da segurança pública. Con-
vênios com escolas de inglês, francês e 
espanhol também cedem professores 
e avaliam formandos. O órgão man-
tém o Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (CAO) -- com status de mestra-
do profissional em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública – e o 
Curso Superior de Polícia (CSP), que 
habilita os oficiais ao posto de coro-
nel da PM e que também já foi reco-
nhecido por lei como Doutorado em 
Ciências Policiais de Segurança e Or-
dem Pública. O CSP está em processo 
de certificação pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

 Outra iniciativa de estímulo à ca-
tegoria diz respeito à valorização das 
carreiras das Polícias Civil, Militar e 
Técnico-Científica. Em 2008, o gover-
no do Estado deu início a um pacote 
de medidas que visavam ao reajuste 
no salário-base em duas parcelas de 
6,5%. Com isso, o salário de um de-
legado em início de carreira e de um 
primeiro-tenente da Polícia Militar 
passou de 3,7 mil para 5,8 mil reais. 
A medida beneficiou aproximada-
mente 180 servidores ativos, inativos 
e pensionistas.

Acima, delegados 
treinam tiro na 
academia de 
polícia civil. 
Na outra página, 
simulação de 
ação policial IntElIgêncIa pOlIcIal pEla paz

A nova unidade da 
Acadepol contou com 
um investimento de 
4,75 milhões de reais
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“Menos exposição
à violência”

SPnotícias: O governo está conse-
guindo reduzir a taxa de homi-
cídios. Qual é a estratégia da se-
cretaria para manter o índice em 
queda?   

Antônio Ferreira Pinto: Isso foi 
conseguido com um trabalho per-
sistente do governo do Estado, da Se-
cretaria da Segurança Pública e das 
polícias ao longo de uma década. 
Também houve investimentos em 
inteligência, apreensão de armas 
ilegais, prisão sistemática de crimi-
nosos e melhoria da gestão policial. 
Na capital, as mortes intencionais 
caíram 79% em dez anos: foram 52 
homicídios por 100 mil habitantes 
em 1999 contra 10,6 por 100 mil no 
ano passado. Desde o começo desta 
gestão, mais de 20 mil vidas foram 
poupadas – o que não aconteceria 
se fossem mantidos os índices de 
violência do fim dos anos 90. 

SPnotícias: Qual a importância dos 
investimentos em tecnologia, trei-
namento e motivação dos policiais 
na luta contra a criminalidade?      

Ferreira: Trabalhamos para que 
o policial que protege a sociedade 
esteja sempre motivado, treinado e 
equipado. Por isso, o Estado investe 
mais de 10 bilhões de reais por ano 

em segurança pública. Além de ar-
mas, viaturas e coletes, a polícia pau-
lista está equipada com equipamen-
tos modernos, como rádios digitais 
que não podem ser interceptados. 
Estamos levando para o interior o 
Infocrim, uma ferramenta de inteli-
gência policial que indica dia, hora e  
local de maior incidência criminal,

SPnotícias: O que mudou no com-
bate à corrupção nas polícias?   

Fer reira: O combate à corrupção 
nas fileiras da polícia é permanen-
te e é uma das nossas prioridades. 
A Corregedoria da Polícia Civil está 
vinculada direta-
men te ao meu ga-
binete, para que 
eu possa acompa-
nhar de perto suas 
ações e dar o apoio 
necessário. Ela de-
nunciou dezenas 
de policiais que traíram as polícias. 

SPnotícias: Além de aumentar os 
investimentos em segurança no 
Estado, quais as próximas metas 
da pasta?

Ferreira: A meta é reduzir a crimi-
nalidade e aumentar a sensação de 
segurança da população. Há muitos 
bairros na capital e cidades no in-
terior que têm um índice baixo de 
mortes intencionais, e onde tam-
bém já começamos a reduzir os cri-
mes contra o patrimônio. 

 

Trabalhamos para que 
o policial que protege 
a sociedade esteja 
motivado e equipado
 

Secretário da Segurança Pública  Antônio Ferreira Pinto

taxa dE hOmIcídIOs 

 Virada Social
Uma das premissas da Secretaria da 
Segurança Pública é que não basta 
a repressão policial para conter a 
violência. É preciso haver também 
inclusão social, principalmente na 
periferia de São Paulo. Há três anos, 
a pasta promove a Virada Social – 
Qualidade de Vida com Segurança. 
O projeto integra o poder público e a 
sociedade civil em ações promovidas 

nas comunidades carentes, com o in-
tuito de propiciar mais segurança e 
qualidade de vida à população local.

 Coordenado pela Secretaria da 
Assistência e Desenvolvimento So-
cial, com a participação de outras 
pastas, órgãos públicos estaduais, 
prefeituras e comunidades, o Virada 
Social já passou pelos bairros Jardim 
Elisa Maria, São Mateus, Jardim Alba 
e Paraisópolis, com redução nas ta-
xas de violência. Antes do início do 
programa, a Operação Saturação por 
Tropas Especiais (Oste), da Polícia Mi-
litar, chega à área determinada para 
restabelecer a segurança no local, o 
que garante a implantação de todas 
as ações previstas na Virada.

 Em 2007, na primeira edição da 
Virada Social, o Jardim Elisa Maria 
ganhou uma unidade de Atendimen-
to Médico Ambulatorial (AMA), uma 
escola e a instalação de uma base da 
polícia. Em 2009, no complexo Parai-
sópolis-Jardim Colombo, houve uma 
queda de 45% nos registros de ocor-
rência em apenas 30 dias. o

Acima, central 
de videomoni-
toramento da 
PM. Câmeras 
espalhadas por 
São Paulo 
ajudam na 
prevenção e 
investigação

2006

Para cada 100 mil habitantes 
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10,6
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Caminhos 
abertos
Com investimentos de 4,18 bilhões de reais e 61,4 
quilômetros de extensão, o Trecho Sul do Rodoanel 
Mário Covas é uma das principais obras da atual 

administração. Quando pronto, deverá reduzir em 43% 
o movimento de caminhões na Marginal do Pinheiros e  
em 37% na Avenida dos Bandeirantes, ambas na capital.

A obra é, sem dúvida, a estrela da Secretaria dos Trans-
portes. Mas não é só isso que a pasta realizou nos últimos 
três anos. Somadas ao Rodoanel, as ações voltadas para a 
melhoria das rodovias estaduais, estradas vicinais e aces-
sos compõem um amplo cenário que visa ao aprimora-
mento da mobilidade dos cidadãos paulistas, onde quer 
que estejam. O ano de 2009 terminou com investimentos 
de 4,6 bilhões de reais no transporte em São Paulo. 

Obras rodoviárias resultam em melhor 
fluidez no transporte e no trânsito de São Paulo

 SPnotícias    213212 SPnotícias
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Acima, 
detalhe de
viaduto do 
Rodoanel sobre 
a Rodovia 
Anchieta, em 
São Bernardo 
do Campo

No fim de 2009, 90% do Trecho Sul 
do Rodoanel já estava concluído. Sob 
a coordenação da Desenvolvimento 
Rodoviário S.A. (Dersa), a obra ajuda-
rá a tirar veículos pesados de ruas e 
avenidas da região metropolitana, re-
duzirá o tempo e o custo do transpor-
te e facilitará o escoamento da pro-
dução paulista, o acesso ao Porto de 
Santos e ao interior do Estado. Hoje, a 
secretaria vem se empenhando para 
obter as licenças ambientais e dar 
início à construção do Trecho Leste, 
além de finalizar o estudo e relatório 

de impacto ambiental do Trecho Nor-
te do anel viário.

 Se depender do empenho do go-
verno do Estado, tudo isso sairá do 
papel em breve. Afinal, o prolonga-
mento do Rodoanel é uma prioridade 
de seu plano de metas. O objetivo é 
iniciar e imprimir um ritmo acelera-
do à próxima etapa do anel viário, o 
Trecho Leste, fundamental para orde-
nar cada vez mais o tráfego na região 
metropolitana de São Paulo e reduzir 
os congestionamentos para quem 
che  ga à capital.

Marginal do Tietê e vicinais
Com foco específico na cidade de 
São Paulo, a nova Marginal do Tietê, 
também uma obra gerenciada pela 
Dersa, está nascendo para dar maior 
fluidez ao trânsito, principalmente 
nos horários de pico. Segundo estu-
dos do governo, as readequações vão 
proporcionar uma melhora de 35% 
nos deslocamentos na região. Por 
meio de um convênio firmado com 
a prefeitura de São Paulo, um trecho 
de 23 quilômetros entre o complexo 
viário do Cebolão, na zona oeste, e 

o Viaduto Imigrante Nordestino, na 
zona leste, ganhará três novas faixas 
de rodagem, um centro de controle, 
quatro pontes, três viadutos, ciclovia 
e parque. O valor total do investimen-
to é de 1,9 bilhão de reais – 1,3 bilhão 
para as obras e 670 milhões usados 
em programas de compensação am-
biental, desapropriações, reassenta-
mentos e gerenciamento.

Nos custos ainda estão incluídos 
200 milhões de reais vindos das con-
cessionárias que administram as Ro-
dovias Anhanguera, Bandeirantes, 
Ayrton Senna e Carvalho Pinto, res-
ponsáveis pelas reformas dos acessos 
próximos às rodovias. Conforme acor-
dado em edital, a AutoBan promove as 
melhorias da Rodovia Castelo Branco à 
Ponte da CPTM, trecho de 4 quilôme-
tros, e a EcoPistas faz o mesmo do Via-
duto Tatuapé à Rodovia Ayrton Senna.

AlgumAs Ações dA secRetARiA dos 
tRAnspoRtes e óRgãos vinculAdos

n  Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas
n  Obras de ligação das Rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto 
 e Tamoios
n  Nova Marginal do Tietê, com faixas adicionais e centro de controle 
 operacional
n  Prolongamentos e melhorias de acesso na Avenida Jacu-Pêssego
n  Duplicação de 25 quilômetros da SP-270 (Assis-Maracaí)
n  Duplicação de 9 quilômetros da SP-333, na região de Serrana
n  Recuperação de mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais
n	 Duplicação da SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha)
n	 Convênios para construção e reforma de terminais de 
 passageiros em 43 municípios, com investimento 
 de 32 milhões de reais

di
vu

lg
aç

ão



transportes

216 SPnotícias  SPnotícias    217

O cuidado ecológico nas obras 
das marginais também vem receben-
do atenção especial. Até outubro de 
2010, quando as reformas deverão es-
tar prontas, mais de 165 mil árvores 
terão sido plantadas, 15 mil delas so-
mente ao longo do Rio Tietê e outras 
83 mil nas áreas de entorno, benefi-
ciando as regiões de oito subprefeitu-
ras: Casa Verde, Freguesia do Ó, Lapa, 
Mooca, Pirituba, Santana, Sé e Vila 
Maria. Os bairros integram um novo 
projeto urbanístico, no qual também 
se prevê a implantação de calçadas 
verdes, tornando permeável mais de 
25 hectares de passeios públicos.

 Parte da compensação das obras 
da Nova Marginal é representada 
pela criação do Várzeas do Tietê, o 
maior parque linear do mundo, com 

75 quilômetros de extensão e 107 
quilômetros quadrados de área, que 
recuperará as condições ambientais 
desde a capital até a nascente do rio. 
Além de contribuir para o combate 
às enchentes, o local terá 33 núcleos 
de lazer, cultura e esporte, bem como 
uma ciclovia de 230 quilômetros       
de extensão. 

 Investimentos como os que estão 
sendo feitos na Nova Marginal busca-
ram integração, segurança e desen-
volvimento econômico equilibrado 
na malha viária do Estado. De 2007 
a 2009, os recursos destinados para 
pavimentação, duplicação, reformas 
e patrulhamento chegaram perto de 
10 bilhões de reais. Sob a administra-
ção do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), foram duplicados 
mais de 204 quilômetros de estradas, 
recuperados 1.145 quilômetros, reca-
peados 652 quilômetros e outros 45 
mil quilômetros passaram por obras 
de conservação.

 Em três anos, três das quatro eta-
pas previstas do Pró-Vicinais foram 
concluídas. A primeira beneficiou 

199 municípios, a segunda 244 e a 
terceira 261.  Desde 2007 até o ano 
passado, 2,2 bilhões de reais foram 
gastos na recuperação de 7.765 qui-
lômetros de estradas vicinais. Em 
2010, mais 1,5 bilhão de reais serão 
destinados à cobertura de mais 4,5 
mil quilômetros, quando se atingirá 
a meta do programa de 12 mil quilô-
metros recuperados.

Com o Pró-Vicinais o governo do 
Estado garante condições adequadas 
na interligação entre essas vias capi-
lares e a malha rodoviária estadual e 
federal, melhorando os deslocamen-

tos de carga e passageiros pelo inte-
rior de São Paulo. Em bom estado, as 
artérias também aumentam a segu-
rança viária e facilitam o acesso da 
população aos serviços de saúde, edu-
cação e lazer nos núcleos urbanos.

Programa de Concessões
Mecanismo fundamental às cons-
tantes melhorias da malha estadual, 
o Programa de Concessões Rodoviá-
rias completou dez anos em 2008. 
Em uma década, as rodovias de São 
Paulo receberam investimentos de 
9,7 bilhões de reais, aplicados em 724 

Entre 2007 e 2009 o 
governo recuperou 
7.765 quilômetros de 
estradas vicinais

Nova marginal 
do tietê. 
As obras deverão 
aumentar o fluxo 
na região 
em 35%

Ações no tRiênio 2007-2009
obRA                     investimento  (em ReAis)         totAl de km                                                                             
Conservação de rodovias 1,07 bilhão 16.938 (por ano) 
Pró-Vicinais (Etapas I, II e III) 1,56 bilhão 5.011
Recuperação/ampliação de 85 terminais rodoviários  11 milhões - 
Recuperação e duplicação de SPs 2,1 bilhões 1.545
Recuperação de 210 acessos   375 milhões 820       
Tamoios (recuperação de duas pontes nos municípios 
de Jambeiro e Paraibuna e construção de duas pontes)  10 milhões -
Convênio de repasse de recursos aos municípios de:

São Bernardo do Campo, São Vicente e Limeira  5 milhões -       
SP-334 (Rodovia Cândido Portinari) 29 milhões
SP-307/330 (Avenida Presidente Castelo Branco, em Ribeirão Preto)  28 milhões -
SP-294 (Duplicação entre Bauru e Marília) 370 milhões   60,4 
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Programas 
preveem 
recuperação na 
sinalização das 
vias. No alto,
trecho da rodovia 
entre bauru e 
marília

Abaixo, obras do 
complexo 
Anhanguera 
sobre a
Marginal do Tietê

quilômetros de duplicações, 130 qui-
lômetros de novas vias, 146 quilôme-
tros de marginais, 350 quilômetros 
de faixas adicionais, além de passare-
las e quilômetros de acostamentos e 
recapeamento. O saldo disso é que as 
estradas paulistas são consideradas 
as melhores do país. Na mais recente 
e tradicional pesquisa a respeito das 
condições das rodovias brasileiras, 
concluída em novembro de 2009, a 
Confederação Nacional dos Trans-
portes (CNT) apontou que das 16 
rodovias classificadas como ótimas, 
15 são paulistas e fazem parte do Pro-
grama de Concessões.

  Em 2009, foram firmados mais 
cinco contratos de concessão (Raposo 
Tavares, Dom Pedro I, Marechal Ron-
don Leste, Marechal Rondon Oeste 
e Ayrton Senna/Carvalho Pinto). A 

negociação representou 3,5 bilhões 
de pagamento de outorga e garan-
te investimentos de 7,9 bilhões de 
reais nas rodovias. No ano passado, 
o programa ainda gerou receita de 
186 milhões de reais para 242 muni-
cípios da área de concessão via reco-
lhimento de imposto sobre serviços. 
Em 2010, o aporte no programa será 
de 1,4 bilhão de reais em mais de 6 
mil quilômetros de rodovias. Estão 
previstas ainda a conclusão de 59 
obras de duplicações, instalações de 

passarelas e implantações de novas 
marginais e faixas adicionais.

 A fim de baratear os custos de 
pedágio, o modelo de concessão ro-
doviária também passou por altera-
ções. Primeiro, houve a substituição 
do indexador de correção da inflação 
de IGPM para IPCA. Depois, foi deter-
minado o pagamento da outorga em 
até dois anos. Por fim, ocorreu a troca 
de critério na escolha do vencedor da 
licitação: ganha aquele que oferecer 
maior desconto na tarifa do pedágio, 
desfavorecendo quem propõe maior 
pagamento no trecho concedido. 

Isso garantiu uma redução consi-
derável nas taxas de pedágio das vias 
concessionadas. No sistema Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto, por exem-
plo, o valor foi reduzido em 40,74%. 
Para fazer o trajeto entre São Paulo e 
Taubaté, o motorista, que gastava 27        
reais, passou a desembolsar 16 reais. 

Nos últimos três anos, a Dersa 
também trabalhou em outras frentes 
para otimizar o transporte e os deslo-
camentos. Parte do complexo rodoviá-
rio que ligará as Rodovias Presidente 
Dutra, Carvalho Pinto e Tamoios está 
pronta. Essa etapa, que consumiu 
148,9 milhões de reais e incluiu a du-
plicação da Tamoios entre o Instituto 
de Estudos Avançados da Aeronáuti-
ca e a Carvalho Pinto, descongestio-
nou o tráfego na região e simplificou 
os acessos entre as estradas. Em 2010, 
mais 120 milhões de reais serão uti-
lizados na duplicação de outros 11,5 
quilômetros da Tamoios.

Hidroanel
São também grandes os aprimora-
mentos realizados na Hidrovia Tietê-
Paraná. Entre 2007 e 2009, a impor-
tante artéria logística de integração 

comercial entre as regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do país ganhou 
melhorias resultantes de aportes que 
superam os 100 milhões de reais. Ser-
viços de manutenção na sinalização 
náutica, aumento nos vãos das pon-
tes e reforço na proteção de seus pi-
lares, além da retirada de pedras nos 
trechos próximos às Eclusas de Bariri 
e Barra Bonita, tornaram a navega-
ção mais rápida e segura.

 Para 2010, a Secretaria dos Trans-
portes, por meio do Departamento 
Hidroviário, prevê aportes de 3,3 
milhões de reais, que serão aprovei-
tados na eliminação de gargalos, am-

As novas concessões 
garantiram 7,9 bilhões 
de reais em melhorias  
nas rodovias do Estado

Milton Michida
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“Obras aumentam  
a mobilidade”

SPnotícias: Como o senhor anali-
sa a atuação da secretaria na atual 
administração?

Mauro Arce: A Secretaria dos Trans-
portes é responsável pelo planeja-
mento e gestão da área de infraes-
trutura e tem investido em grandes 
obras, como a construção do Trecho 
Sul do Rodoanel, na recuperação de 
12 mil quilômetros de vicinais e em 
obras metropolitanas importantes, 
como a Nova Marginal do Tietê. 
Tais projetos contribuem para duas 
vertentes primordiais: a mobilida-
de de bens e pessoas e a melhoria e 
ampliação da malha viá ria. Houve, 
portanto, uma preocupação em in-
vestir na mobilidade e nos acessos 
à região metropolitana de São Pau-
lo, à macrometrópole e ao Estado 
como um todo.

SP: É possível destacar uma obra 
como a mais importante?

Arce: O Rodoanel é uma das princi-
pais obras de infraestrutura do go-
verno porque, quando concluído, 
serão 176 quilômetros interligando 
dez rodovias e facilitando o acesso 
e o cruzamento de veículos pesados 
por São Paulo, sem ter de passar pe-
los principais corredores da cidade. 
O impacto imediato será uma redu-

ção significativa de 45% no tráfego 
dessas vias. Já estamos na fase de 
conclusão do Trecho Sul e também 
trabalhando para concluir o anel 
viário, com os projetos dos Tre-
chos Leste e Norte. Já as obras me-
tropolitanas, como a readequação 
da Marginal do Tietê e da Avenida 
Jacu-Pêssego, darão melhor fluidez 
ao tráfego local, complementando 
as obras destinadas à região me-
tropolitana. Há também o bem-
sucedido programa de concessões 
rodoviárias, com a modernização 
da malha paulista e a melhoria e 
ampliação do sistema capilar de 
estradas, dentro 
do Pró-Vicinais, 
destinado à re-
cuperação de 12 
mil quilômetros 
de vias munici-
pais. Ele atende 
às necessidades 
da população local e de desloca-
mento da economia regional para 
grandes cidades. 

SP: Quais são as metas da pasta em 
2010?

Arce: As principais são concluir o 
Trecho Sul do Rodoanel, a Nova Mar-
ginal do Tietê, a Jacu-Pêssego, a pavi-
mentação de 3 mil quilômetros de vi-
cinais, a ampliação e recuperação de 
estradas e de acessos e iniciar a cons-
trução do Trecho Leste do Rodoa nel. 
Isso vai mudar a face do Estado. 

O impacto imediato 
do Rodoanel será uma 
redução de 45% no 
tráfego da capital

Secretário dos Transportes  Mauro Arce

pliando o sistema de monitoramento 
e controle operacional da hidrovia e 
a implantação de novos trechos nave-
gáveis, como a extensão até Salto.

 O governo do Estado pretende 
também criar um Hidroanel Me-
tropolitano, aproveitando os cursos 
d’água da região metropolitana de 
São Paulo. A meta é implantar 186 
quilômetros de vias navegáveis. Para 
isso, 3,2 milhões de reais serão em-
pregados nos estudos técnico, eco-
nômico, ambiental e executivo das 
obras da Eclusa da Penha. A previsão 
é que a hidrovia seja capaz de movi-
mentar 5 milhões de toneladas de 
carga por médias e longas distâncias, 
o que aliviará custos ambientais e 
operacionais do oneroso modal rodo-
viário. Todo o projeto executivo deve 
ficar pronto até o fim de 2010, e o pra-
zo de conclusão é de dez a 15 anos.

Aeroportos
Na atual administração, cresce tam-
bém a integração dos aeroportos re -
gionais à malha aérea brasileira. A 
rede de 31 aeroportos espalhados pelo 
interior do Estado sob responsabilida-
de do Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo (Daesp) ganhou 
melhorias, especialmente nas ativi-
dades de segurança operacional.

 Obras de ampliação, reforma em 
terminais e hangares, restaurações e 
sinalização das pistas consumiram 
investimento de 50 milhões de reais 
entre 2007 e 2009.

 Para este ano, os investimentos 
para a revitalização da infraestrutu-
ra dos aeroportos continuam. O de 
Ribeirão Preto, por exemplo, recebe-
rá um novo terminal de passageiros, 
além da remodelação do sistema viá-
rio no seu entorno. o 

 

Embarcação 
navegando por 
eclusa da 
Hidrovia tietê. 
A meta do 
governo é 
implantar 186 
quilômetros de 
vias navegáveis
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Expansão  
consolidada

Aperfeiçoar a eficiência e a qualidade dos serviços 
de transporte público nas regiões metropolitanas 
de São Paulo, Campinas e Baixada Santista é o prin

cipal objetivo do governo do Estado com o Plano de Ex
pansão do Transporte Metropolitano, o Expansão SP, que 
deverá beneficiar em torno de 20 milhões de pessoas. Em 
três anos, a atual administração, por meio da Secretaria 
dos Transportes Metropolitanos, entregou dez novas es
tações – nove delas na malha da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) –, 9,6 quilômetros de linhas 
adicionais, 20 novos trens e outros 33 reformados. 

A expectativa é que a rede sobre trilhos passe dos atuais 
61,3 quilômetros para 240 quilômetros nos próximos qua
tro anos, depois que todo o plano estiver concluído. Até o 
fim de 2010, o investimento será de 21 bilhões de reais, o 
maior valor já destinado no país a fim de ampliar e mo
dernizar o sistema de transporte coletivo.

Além de aumentar e melhorar a rede de transporte, o 
Expansão SP está gerando 40 mil empregos diretos e mi
lhares indiretos. Quando totalmente consolidado, o nú
mero de usuários do sistema metroferroviário deve cres
cer 55% e reduzir o tempo de viagem em 25%, em média. 

Governo aumenta a rede de transporte sobre trilhos 
com planejamento e investimentos recordes
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O passageiro que utiliza na ida e na 
volta o trem da CPTM no trecho entre 
Grajaú, na zona sul, e Sé, no centro 
da capital, por exemplo, gastará duas 
horas a menos numa viagem de 70 
quilômetros ida e volta.

Para transformar em realidade 
o mais ambicioso projeto de trans
porte coletivo do país, o governo do 
Estado já adquiriu 107 trens – 60 pa
ra a CPTM e 47 para o Metrô. Doze 
composições estão em operação na 
Li nha 9Esmeralda (OsascoGrajaú) 
da CPTM e sete na Linha 2Verde 
(Vila MadalenaVila Prudente) do Me
trô. A CPTM também fará parte de 
uma parceria públicoprivada (PPP) 
que en comendará a fabricação de 
24 trens e modernizará outros 12, 
com a intenção de renovar a frota 
da Linha 8Diamante (Júlio Prestes
Amador Bueno). Também haverá 

licitação para a aquisição de mais 
nove com po sições que correrão no 
Expresso Leste, uma extensão da Li
nha 11Coral (LuzEstudantes). Já o 
Metrô abrirá licitação para a compra 
de 26 trens que servirão a Linha 5Li
lás (Capão RedondoChácara Klabin), 
além de mais 54 unidades em licita
ção para o projeto de extensão da Li
nha 2Verde até Cidade Tiradentes na 
forma de metrô leve (monotrilho). A 
segunda fase da Linha 4Amarela 
(Vila SôniaLuz) prevê a incorporação 
de mais 15 trens.

Dos 240 quilômetros 
da rede com qualidade 
de metrô, 160  
pertencem à CPTM

Os novos trens 
são mais
modernos e 
permitirão
viagens mais 
rápidas e
confortáveis

Modernos
Além da compra de trens e a amplia
ção da rede, o investimento também 
é destinado à infraestrutura. Os siste
mas de sinalização e controle ganha
rão avanços tecnológicos que per
mitirão às composições desenvolver 
maior velocidade. Isso proporcionará 
o aumento no número de viagens em 
intervalos menores e, consequente
mente, a oferta de lugares. 

Dos 240 quilômetros previstos 
da rede sobre trilhos com qualidade 
de metrô, 160 pertencem às linhas 
da CPTM. A Linha 9Esmeralda, que 
já ganhou 8,5 quilômetros e quatro 
es tações (Jurubatuba, Autódromo, 
Pri maveraInterlagos e Grajaú) e 12 
trens, é uma das que mais se aproxi
mam do nível de serviço que todo o 
sistema oferecerá no futuro. Ela tem 
composições mais rápidas e regula
res e com menos falhas técnicas. 
Ou tra linha bem próxima ao que 
se pretende é o Expresso Leste (Luz
Guaianases), operando com interva

los de cinco minutos nos horários de 
pico, com trens e estações modernos. 
Hoje, esse trecho transporta cerca de 
300 mil passageiros por dia e, com a 
expansão, será estendido até os muni
cípios de Suzano e Mogi das Cruzes.

Boa qualidade em transporte tam
bém significa instalações eficientes, 
dotadas de equipamentos que garan
tam bemestar à população. Atual
mente, sete estações da CPTM estão 
com obras de modernização (Enge
nheiro Cardoso, Itapevi, Ceasa, Cida
de Universitária, Villa Lobos/Jaguaré, 
Calmon Viana e Tamanduateí), além 
de uma completamente nova, a Vila 
Aurora, na Linha 7Rubi (LuzJundiaí). 
Outras sete estações da Linha 9Esme
ralda também receberam adaptações 
para beneficiar passageiros com mo
bilidade reduzida, como corrimãos, 
pisos, rotas e sinalização táteis.

Mais estações
Após a inauguração da Estação Alto 
do Ipiranga, em junho de 2007, a 11ª 
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Trajeto Tempo atual* 2010* Ganho*
Butantã-Luz 120 30 90
Grajaú-Clínicas 244 102 142
Itaquera-Pinheiros 118 78 40
Vila Prudente-Pinheiros 166 52 114
Vila Prudente-Sé 80 40 40
Diadema-Vila Prudente 200 82 118
Guarulhos-Tucuruvi 167 78 89
Perus-Pinheiros 106 74 32
Poá-Luz 122 92 30
Santo André-Barra Funda 92 62 30
*Tempo médio em minutos por dia

Moderno e 
seguro. No alto, 
detalhe das 
novas portas de 
embarque na 
Estação Sacomã 
do Metrô. Só 
abrem quando 
o trem está na 
plataforma

TempO encurTadO

Até o fim de 2010, o usuário do transporte público da região 
metropolitana de São Paulo sentirá os enormes benefícios 
nos seus deslocamentos, principalmente na rapidez duran-
te os percursos. Na prática, o passageiro ganhará tempo e, 
consequentemente, qualidade de vida

Trajeto Tempo atual* 2010* Ganho*
Butantã-Luz 120 30 90

te os percursos. Na prática, o passageiro ganhará tempo e, 
consequentemente, qualidade de vida

da Linha 2Verde do Metrô, as obras 
prosseguiram em direção à Vila Pru
dente, o que tornará bem mais rápi
do o acesso da população da zona 
leste à região da Paulista e centro da 
cidade. No início de 2010, foi entre
gue a Estação Sacomã, ponto funda
mental onde a rede do Metrô integra
se com o Expresso Tiradentes (ônibus 
da SPTrans), permitindo aos usuários 
deslocamentos de qualidade e sem 
paradas até o Parque Dom Pedro II, 
no centro da cidade.

A Estação Sacomã é a mais moder
na do país. Além das adequações de 
acessibilidade, um inédito sistema 
de umidificação do ar propicia am
biente agradável aos usuários. Um 
eficiente equipamento batizado de 
“portaplataforma” garante toda a se

gurança, pois a presença de uma di
visória de vidro entre os passageiros 
e o trem permite embarque somente 
quando a composição se encontra 
completamente parada. 

O ramal ainda se conectará à Es
tação Tamanduateí, da Linha 10Tur
quesa (LuzRio Grande da Serra) da 
CPTM, proporcionando mais agili
dade no deslocamento de quem vem 
do Grande ABC. Outra extensão da 
Linha 2Verde chegará à Cidade Tira
dentes. O primeiro trecho do projeto, 
até a futura Estação Oratório, deve
rá iniciar suas operações no fim de 
2010. Depois a linha segue por 14,8 
quilômetros até São Mateus e, poste
riormente, por mais 9 quilômetros 
até Cidade Tiradentes. Quando total
mente concluído, em 2012, o novo 
ramal terá capacidade para transpor
tar 510 mil usuários por dia.

Proporcionar mais conforto aos 
usuários no dia a dia, aliás, re presen
ta um item prioritário no de sen
volvimen to do plano e na infraestru
tura existen te. Somamse aos trens 
de última geração, capazes de fazer 
viagens mais rápidas e confortáveis, 
e ao criterioso planejamento das es
tações, as adequa ções das estações a 
fim de abrigar atividades culturais 
e até mesmo a cria ção de espaços 
como cafés e biblio tecas. 

Os conceitos de modernidade e a 
implantação de recursos que promo
vem a interação da população tam

bém estarão presentes na nova Linha 
4Amarela do Metrô, prevista pa ra 
entrar em operação no fim de março 
de 2010 entre as Estações Faria Lima e 
Paulista. Quando em funcionamento, 
proporcionará acesso direto a outros 
três ramais: Linha 3Azul, na Estação 
da Luz; Linha 2Verde, na Paulista; e 
Linha 3Vermelha, na Re pú blica.

As vantagens aos usuários serão 
imensas. O passageiro vindo da zona 
leste, por exemplo, alcançará Pinhei
ros, na zona oeste, com uma única e 
gratuita integração na Estação Repú
blica. A exemplo da recéminaugu
rada Estação Sacomã, as estações da 
Linha 4Amarela também terão por
tasplataforma, sinal de celular no 
in terior do terminal e uma novidade 
confortável: esteira rolante no túnel 
entre as Estações Consolação e Paulis
ta. Inicialmente, 14 novos trens servi
rão o ramal, atendendo aproximada
mente 750 mil usuários por dia. 

O início da operação da Linha 
4Amarela favorecerá ainda os usuá

rios da Linha 5Lilás, a mais nova do 
sistema. Isso porque os passageiros 
poderão abreviar o tempo de viagem 
ao centro, embarcando na Linha 
9Esmeralda, da CPTM, no Terminal 
de Santo Amaro, e, em seguida, fa
zendo integração em Pinheiros com 
conexões na Luz e na República. Até 
2013, a Linha 5 terá 11,7 quilômetros 
a mais, partindo do Largo Treze até a 
Chácara Klabin, onde dará acesso às 
Linhas 2Verde e 1Azul. 

Além de todas as modernizações, 
os usuários também contarão com 

A Linha 4-Amarela 
ligará zona leste e 
zona oeste com 
apenas uma conexão
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opções para economizar na passa
gem. Uma delas é a “Tarifa do Madru
gador”, que dá descontos para quem 
embarca entre 4h40 e 6 horas no Me
trô e das 4 horas às 5h20 na CPTM. Já 
o “Cartão Fidelidade” oferece descon
tos de até 11,8% no bilhete unitário, 
para a compra de viagens múltiplas. 
Há ainda o “Bilhete Lazer”, com des
conto nas viagens a partir das 18 ho
ras dos sábados até o encerramento 
da operação nos domingos.

Bicicleta no trem
As integrações proporcionadas pelo 
Expansão SP no sistema de transporte 
e viário da região metropolitana pre
vê e estimula também o uso da bici
cleta, principalmente aos passageiros 
que residem próximos às estações. 
Hoje, além dos planos de implanta
ção de novos centros de empréstimo 
e guarda de bicicleta, a rede sobre 
trilhos de São Paulo conta com 15 
bicicletários, somando 4.383 vagas. 
O conceito é parte integrante de todo 
o plano do governo, que contempla 
ainda projetos e contratação para de
senvolver as futuras Linhas 6Laranja 
(BrasilândiaSão Joaquim), 15Branca 
(Vi la PrudenteTiquatira), 16Prata (Ca 
choeirinhaLapa) e 17Ouro (São Judas

Parte do Plano de Expansão do Transporte Metropo-
litano já foi cumprida, e algumas obras dos futuros 
ramais e expansões começarão ainda nesta adminis-
tração. Veja os principais tópicos do plano 

metrô
n  Linha 1-Azul (Tucuruvi-Jabaquara)
l 7 trens novos e 51 reformados
n  Linha 2-Verde (Vila Madalena-Vila Prudente)
l Estações: Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente
l Extensão até Cidade Tiradentes (metrô leve)
n  Linha 3-Vermelha 
 (Palmeiras/Barra Funda-Corinthians/Itaquera)
l 10 novos trens e outros 47 reformados
n  Linha 4-Amarela (Vila Sônia-Luz)
l Início das operações em 2010 com 6 estações, 
 beneficiando 705 mil passageiros por dia
n  Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Chácara Klabin)
l  11 novas estações
l  26 novos trens
l  Futura integração com as Linhas 1-Azul e 
 2-Verde, do Metrô
n  Linha 6-Laranja (Brasilândia-São Joaquim)
l	 Início das obras no 4º trimestre de 2010 (trecho
 Brasilândia-Água Branca) e conclusão em 2014
l	 Futura integração com as Linhas 7-Rubi e 
 8-Diamante, da CPTM
n Linha 15-Branca (Vila Prudente-Tiquatira)
l  Futuro ramal com 10 quilômetros de extensão e 
 9 estações
l  Ligação com as Linhas 2-Verde e 3-Vermelha, 
 do Metrô, e 12-Safira, da CPTM
n  Linha 16-Prata (Cachoeirinha-Lapa)
l  Futuro ramal operado por metrô leve
l  Ligação entre a Estação Lapa, da CPTM, e o 
 bairro de Vila Cachoeirinha, na zona norte
l  10 estações
l	 Futuras integrações com as Linhas 6-Laranja, do 

Metrô, 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM
n  Linha 17-Ouro (São Judas-Congonhas-Morumbi)
l	 Futuro ramal operado por metrô leve
l	 Ligação da Estação São Judas (Linha 1-Azul) 
 ao Aeroporto de Congonhas até o fim de 2010
l  Conclusão de toda a linha até 2013

cpTm
n Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí)
l  Integração com a Linha 4-Amarela, do Metrô (Luz)
l  Nova Estação Vila Aurora
l  20 novos trens
n  Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Amador Bueno)
l	 24 trens novos e 12 reformados
l  Estações modernizadas
n  Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú)
l	 Integração com o Metrô (Pinheiros)
l	 8 novos trens
n  Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra)
l  5 passarelas; 2 novas e 3 reformadas
n  Linha 11-Coral (Luz-Estudantes)
l	 9 trens novos e 13 reformados
l	 Extensão do Expresso Leste até Suzano (2011)
n  Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana)
l  20 trens novos e 15 reformados
l	 5 novas estações
n  Linha 13-Jade (Brás-Cecap Zezinho Magalhães)
l	 Ramal com 20,8 quilômetros de extensão
l	 Conexão com a Linha 12-Safira em 4 estações  
 (Engenheiro Goulart, Tiquatira, Tatuapé e Brás)
l	 Capacidade para 100 mil passageiros por dia
n Linha 14-Ônix (Expresso Aeroporto, Luz-Cumbica)
l	 Ramal entre a Luz e o Aeroporto Internacional de  
 São Paulo, em Guarulhos
l	 Demanda prevista de 19 mil usuários por dia

emTu
n   O primeiro trecho do Corredor Sumaré-Campinas 

ligou a segunda maior região metropolitana de 
São Paulo a Hortolândia

n   Será implantado o Sistema Integrado Metropo-
litano (SIM) na Baixada Santista. Um metrô leve 
entre São Vicente e Santos com integração com 
ciclovias, barcas e linhas de ônibus

n Extensão do Corredor ABD (São Mateus-Jabaqua-
ra), que partirá do Terminal Diadema e alcançará a 
futura Estação de Transferência Morumbi para inte-
gração com os sistemas da CPTM e do Metrô

n O Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo terá 
33 quilômetros de extensão, ligando o futuro Ter-
minal Itapevi à Estação Butantã (Linha 4-Amarela) 

rede de primeirO mundOCongonhasMorumbi). 
Uma antiga reivindicação dos 

usuá rios do transporte público é o 
acesso de metrô aos terminais aéreos 
de São Paulo. Esse entrave, porém, 
está prestes a ser resolvido. O Aero
porto de Congonhas será servido pela 
Linha 17Ouro com veículo leve sobre 
trilhos (VLT), com as composições 
partindo da Estação São Judas, na 
Linha 1Azul do Metrô. Os testes ope
racionais da primeira fase, com 3,7 
quilômetros de extensão, começam 
até o fim de 2010. O projeto completo 
deve ser concluído em 2012 e aten
derá, além da São Judas, à Estação 
Jabaquara e às Linhas 5Lilás (Metrô) 
e 9Esmeralda. 

Para o Aeroporto Internacional de 
São Paulo, na cidade de Guarulhos, o 
Expresso Aeroporto, da CPTM (futura 
Linha 14Ônix), ligará em 20 minutos 
a Estação da Luz ao terminal de pas
sageiros. As obras do trajeto de 28,3 
quilômetros demorarão três anos e 
vão se concretizar por meio de con
cessão. A empresa concessionária, 
em cumprimento à obrigação con
tratual definida pelo governo do Es
tado, também será responsável pela 
infraestrutura da futura Linha 13
Jade, da CPTM (Conjunto Habitacio
nal Zezinho Magalhães/CecapBrás), 
rota que permitirá a ligação entre 
São Paulo e Guarulhos por trilho, 
com integração com as Linhas 12Sa
fira (BrásCalmon Viana), da CPTM, e 
3Vermelha, do Metrô (Estação Brás).

O VLT também foi a tecnologia 
es colhida para ser implantada na 
Bai xada Santista. A primeira fase pre
vê a construção de um trecho de 11 
quilômetros dotado de três terminais 
e estações de transferência entre São 
Vicente e Santos. 

Detalhe de 
bicicletário em 
estação da CPTM. 
O Expansão SP
incentiva o uso 
do transporte
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“Mais mobilidade
aos usuários”

SPnotícias: O que foi feito de mais 
relevante no setor desde 2007?

José Luiz Portella: Já entregamos 
dez estações e 20 trens novos (12 da 
CPTM e oito do Metrô), dos 107 com
prados para as duas companhias. 
Estamos dotando 160 quilômetros 
de linhas da CPTM com qualidade 
de metrô, além de construir e am
pliar quatros linhas de Metrô ao 
mesmo tempo. Até o fim do primei
ro trimestre de 2010, ampliaremos 
a Linha 2Verde, com a entrega das 
Estações Sacomã, Tamanduateí e 
Vila Prudente. Também entrará em 
operação o primeiro trecho da Li
nha 4Amarela, ligando as Avenidas 
Brigadeiro Faria Lima e Paulista. Em 
agosto passado,  iniciamos a expan
são da Linha 5Lilás, que no futuro 
ligará o Capão Redondo à Chácara 
Klabin. Em novembro, assinamos 
a ordem de serviço marcando o 
início do prolongamento da Linha 
2Verde, que será operada por meio 
de metrô leve entre a Vila Prudente 
e Cidade Tiradentes. 

SP: O que está planejado para 
2010?

Portella: Nossa meta é concluir a 
primeira fase do Plano de Expan
são, o que significa reduzir o tempo 

médio das viagens em 25% e au
mentar em 55% o número de passa
geiros que se deslocam pelo sistema 
metroferroviário. As metas deverão 
ser cumpridas com a entrega da 
primeira fase da Linha 4Amarela e 
extensão da Linha 2Verde até a Vila 
Prudente. 

SP: O Plano de Expansão não ter-
mina em 2010. O que será feito de-
pois?

Portella: A ideia é concluir até 2014, 
ano da Copa do Mundo no Brasil, a 
extensão da Linha 5Lilás até a Chá
cara Klabin, os sistemas de metrô 
leve – da Vila Pru
dente até Cidade 
Tiradentes; Linha 
17Ouro, en tre São 
Judas e Morumbi; 
e 16Prata, entre 
Ca choeirinha e 
La pa –, bem como 
as novas Linhas 6Laranja, entre Bra
silândia e São Joaquim, e 15Branca, 
entre Vila Prudente e Tiquatira. A 
ampliação dessa rede será respon
sável por uma mudança na forma 
de deslocamento da população, que 
pode ser entendida por meio do le
vantamento das conexões. Em 2007, 
somando as estações da CPTM e do 
Metrô, havia 30 pontos de conexão. 
Em 2014, serão 91. Ou seja, em sete 
anos, as estações com integração tri
plicaram, possibilitando a mobilida
de plena dos usuários.

A ideia é concluir boa 
parte da expansão até 
2014, ano da Copa do 
Mundo no Brasil

Secretário dos Transportes Metropolitanos  José Luiz Portella

Em paralelo ao Plano de Expansão 
do Transporte Metropolitano, a se-
cretaria elabora projetos especiais 
que promovem o incentivo ao uso 
do transporte público e reforçam a 
qualidade dos serviços prestados. 
Um deles é o Poesia no Metrô, 
inaugurado em outubro de 2009 
com o intuito de aproveitar o espa-
ço das estações para difundir a arte 
e provocar o interesse pela leitura. 
Na primeira etapa, 42 poemas fo-

ram impressos em adesivos gigantes e expostos, inicialmente, 
em algumas estações da Linha 2-Verde. 

Lançado primeiramente na Estação Santa Cecília, em abril 
de 2009, o Projeto Encontros adapta as estações para ativida-
des culturais e artísticas. O espaço ganhou revistaria, estrutura 
para exposições e apresentações musicais, café, biblioteca e 
lounge, além de telas de LCD que transmitem conteúdo cultu-
ral e de interesse para a população. O projeto será estendido 
a outras 15 estações.

Na Estação da Luz, da CPTM, um piano com o convite 
“Toque-me, sou teu” estimula ilustres músicos anônimos a 
mostrar seu talento, mesmo que por alguns minutos. O projeto 
já rendeu um eclético CD: a companhia escolheu alguns dos 
usuários que mais se destacaram para gravar o Piano na Luz.

cuLTura naS eSTaÇÕeS

minal Metropolitano Prefeito Maga
lhães Teixeira e a Estação de Trans
ferência Anhanguera, em Campinas.

O restante do percurso, entre Hor
tolândia e Sumaré, no qual também 
foi construído um viaduto, entrou 
em funcionamento em outubro pas
sado e permite a operação de ônibus 
articulados. Estão em obras ainda a 
Avenida Lix da Cunha (Campinas) e 
a passagem de pedestres subterrânea 
que oferecerá acesso do Terminal Me
tropolitano Prefeito Magalhães Tei
xeira ao centro de Campinas.

Os usuários vindos das zonas leste 
e sul de São Paulo também se bene
ficiarão com a extensão de 12 quilô
metros do atual Corredor Metropoli
tano ABD (São MateusJabaquara). O 
ramal partirá do Terminal Diadema 
e alcançará a planejada Estação de 
Transferência do Morumbi, onde os 
passageiros terão conexão aos siste
mas da CPTM (Linha 9Esmeralda) e 
do Metrô (futura Linha 17Ouro). A 
estimativa é que o corredor receba 15 
mil passageiros por dia.

Outra importante integração pre
vista pelo Expansão SP é o Corredor 
Metropolitano ItapeviSão Paulo. A 
rota exclusiva para ônibus atenderá 
especialmente os moradores das ci
dades de Itapevi, Jandira, Barueri, Ca
rapicuíba e Osasco. O ramal terá 33 
quilômetros de extensão a partir do 
futuro Terminal Itapevi até a Estação 
Butantã (Linha 4Amarela, do Metrô), 
em construção. O trecho prioritário 
conta com 5 quilômetros e ligará 
Itapevi à Estação Jandira, fazendo 
conexão com a Linha 8Diamante, da 
CPTM. Quando completamente con
cluído, o Corredor ItapeviSão Paulo 
terá capacidade para atender cerca 
de 200 mil passageiros por dia. o

Corredores metropolitanos
A integração dos municípios por 
meio de um transporte sobre pneus 
de qualidade também é prioridade 
do Plano de Expansão. Em 2008, por 
meio da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos, foi entregue 
o primeiro trecho do Corredor Me
tropolitano SumaréCampinas, be
ne ficiando os deslocamentos de 2,6 
milhões de pessoas residentes da se
gunda maior região metropolitana 
do Estado. Nessa etapa, a rota ligou 
Campinas a Hortolândia, além de 
incluir equipamentos importantes e 
facilitadores de acesso, como o Ter

divulgação
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Representante 
legal

Vinculada diretamente ao governa-
dor e com status de secretaria de 
Estado, a Procuradoria Geral do Es-

tado de São Paulo (PGE) é uma instituição 
permanente na administração pública 
es tadual. Sua função primordial é repre-
sentar o Estado e suas autarquias em pro-
cessos judiciais ou questões extrajudiciais 
e ainda prestar consultoria jurídica para 
os órgãos da administração. 

No triênio 2007-2009, a PGE atuou em 
questões importantes para o governo. An-
tes da implantação da Lei Antifumo em 
agosto de 2009, por exemplo, a Associação 

Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abre-
si) obteve liminar que permitia os fumódromos nos estabe-
lecimentos associados à entidade, o que prejudicava parte 
do objetivo do projeto. Por meio de recurso, a PGE conse-
guiu que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendesse 
essa decisão e a lei entrou em vigor em sua plenitude. 

Em junho de 2008, a PGE lançou o Portal dos Precató-
rios. Trata-se de um sistema que possibilita aos credores 
de precatórios do governo acessar informações detalha-
das sobre seus créditos e pagamentos. A partir do cadas-
tramento no site, a PGE envia, por e-mail, informações 
sobre o andamento das requisições e dos pagamentos 
efetuados. O serviço eletrônico disponibiliza o envio de 
demonstrativo de pagamento, boletim informativo e in-
forme de rendimentos para o Imposto de Renda. Qual-

Procuradoria avança em infraestrutura para 
garantir atendimento à administração estadual
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quer cidadão pode acessar a relação 
dos últimos pagamentos efetuados, 
mas sem ter acesso aos valores pagos. 

O Sistema de Gerenciamento da 
Dívida Ativa também foi aperfeiço-
ado em 2008, permitindo o agrupa-
mento das Certidões de Dívida Ativa 
(CDAs) organizado por devedores. 
Essa iniciativa diminuiu bastante o 
número de execuções fiscais. 

Assim, entre 2008 e 2009, cerca de 
339 mil CDAs deram origem a 120,5 
mil execuções fiscais, uma vez que 
um mesmo devedor pode ter mais de 
uma CDA. Isso levou à racionalização 
do trabalho e à redução do número 
de processos no Poder Judiciário. “Se 
esse sistema não existisse, o número 
de execuções fiscais corresponderia 
ao número de CDAs”, afirma o procu-
rador geral do Estado, Marcos Fábio 
de Oliveira Nusdeo. 

Os processos também foram infor-
matizados. O programa do Sistema 
de Acompanhamento Judicial (SAJ) 
permite a integração e a troca de in-
formações entre a PGE e o Tribunal 
de Justiça. Além de um controle mais 
rígido do andamento de todas as 
ações judiciais do Estado, o sistema 
reduz custos com material, especial-
mente papel, e permitirá o controle 
e a classificação do tipo de ações e a 
racionalização do tempo do procu-
rador, entre outros benefícios para 
melhorar a qualidade e eficiência do 
serviço da Procuradoria. 

Ainda em infraestrutura, foi im-
plantado o Banco de Pareceres, que 
já conta com mais de 1,2 mil opiniões 
jurídicas sobre os mais diversos assun-
tos. O objetivo desse banco é difundir 
o conhecimento e auxiliar os procura-
dores que prestam serviço de consul-
toria aos órgãos públicos estaduais. o

Procurador Geral do Estado  Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo

SPnotícias: Aproximar o cidadão do governo é 
tema recorrente em todas as secretarias. Esse foi o 
objetivo do Portal dos Precatórios?

Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo: Sem dúvida. A 
questão dos precatórios é fundamental e, com o 
Portal, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 
ampliou sua comunicação com os credores e cida-
dãos, cumprindo sua obrigação de bem informar a 
população paulista. Nos últimos anos, o governo es-
tadual efetuou o pagamento de mais de 5 bilhões de 
reais para quitar dívidas de precatórios. Só em 2009, 
entre o pagamento de precatórios e Obrigações de 
Pequeno Valor, foram mais de 2,5 bilhões de reais. 

SP: Na sua opinião, qual foi a principal ação da PGE 
em 2009?

Nusdeo: Participamos de várias demandas e seria 
muito difícil enumerá-las. Cito algumas delas, como 
a participação na realização dos leilões da segunda 
etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo; a assessoria jurídica para a 
venda das ações do banco Nossa Caixa para o Ban-
co do Brasil; a intensa participação no Programa de 
Construção de Unidades Prisionais; a atuação para 
que não fosse deferida medida liminar que pedia a 
suspensão das obras de ampliação da Marginal do 
Tietê, na capital paulista; a atuação para elaboração 
de projeto do Teatro da Dança pela Secretaria da 
Cultura; e, por último, a PGE conseguiu derrubar 
na Justiça a pretensão de reconhecimento de supos-
to desequilíbrio econômico-financeiro no contrato 
de concessão do sistema rodoviário Castelo Branco-
Raposo Tavares, especialmente nas marginais da 
Rodovia Castelo Branco, em razão da “fuga de auto-
móveis” pelo Rodoanel. Essa decisão trouxe para o 
Estado uma economia de 900 milhões de reais.

“Assessoramos 
os projetos 
do governo”

No ano passado, a  
Procuradoria Geral do Estado 
conseguiu derrubar liminar que 
tentava manter os fumódromos  
nos estabelecimentos comerciais 
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