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SECRETARIA
DA JUSTIÇA:

ações permanentes
em favor da
cidadania para a
população paulista

M

ais antiga Pasta do
Governo do Estado
de São Paulo, a Secretaria da Justiça e Cidadania
(SJC) é o órgão responsável
por facilitar o acesso à justiça e
promover a cidadania à população paulista. E, desde 1892,
aprimora-se dia a dia em seu
papel de protagonista de um
conjunto de ações de caráter
permanente nessas áreas, oferecendo suporte referencial à
população, às ações estratégicas e aos programas estaduais,
e, principalmente, desenvolvendo e executando projetos e
programas ligados à promoção
dos direitos humanos e cidadania, fomentando o acesso à
justiça igualitária como direito
primordial do ser humano.
Coordena, no âmbito estadual, por meio de órgãos vinculados, a aplicação de medidas socioeducativas, a defesa
dos direitos dos consumidores, a fiscalização e a verifica4
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ção de instrumentos de medição, o acesso à medicina social
e criminologia, e a política fundiária estadual. Faz, ainda, a
interlocução institucional com
o Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública,
Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos e instituições ligados à justiça, à cidadania e aos
direitos humanos.
Sua ampla atuação engloba
a articulação de políticas públicas, por meio de Conselhos,
em favor das mulheres, da população negra e indígena, da
comunidade nordestina, das
entidades religiosas e da população LGBTQI+.
Promove a mediação de
conflitos relacionados aos casos de discriminação étnico-racial, em razão da orientação sexual e/ou identidade de
gênero e aos portadores do vírus HIV ou pessoas com Aids,
por meio do processamento
de denúncias e aplicação de

sanções administrativas. Atua,
ainda, no combate ao tráfico
de seres humanos.
Auxilia na superação dos
danos causados pela violência aos familiares de vítimas
com óbito ou sobreviventes
de modalidades criminosas,
atua na prevenção por meio
de intervenções jurídicas, sociais e terapêuticas, e protege vítimas e/ou testemunhas
ameaçadas em virtude de colaboração em inquérito policial ou processo criminal.
Desde 2010, a SJC também
proporciona à população, especialmente às comunidades
de áreas de maior vulnerabilidade social, acesso a serviços gratuitos, participação
popular e formas alternativas
de acesso à Justiça por meio
de 18 unidades do Centro de
Integração da Cidadania (CIC)
instaladas na capital, Grande
São Paulo, interior e litoral,
uma delas voltada prioritariamente ao atendimento de migrantes e refugiados.
Além disso, executa as
obras de reforma e construção
de fóruns para garantir aos cidadãos que buscam o acesso
à Justiça conforto, segurança e acessibilidade. Também
contribui para a reparação de
danos difusos e coletivos, selecionando projetos a serem
financiados pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). Coordena,
ainda, o Fórum Inter-religioso para uma Cultura de Paz e
Liberdade de Crença.
Com apoio integral do governador do Estado, a Secretaria

Entrega de alimentos no CIC Campinas

da Justiça e Cidadania está
atenta às demandas sociais e
se mantém em constante aprimoramento no desenvolvimento de suas ações e programas,
buscando uma atuação cada vez
mais abrangente e assertiva.
Foi assim em 2021, apesar
de todas as restrições impostas em razão da pandemia da
Covid-19. Esse período exigiu
maior atenção com as comunidades em situação de vulnerabilidade social – as mais
atingidas pelas consequências
econômicas da crise sanitária
– e novas formas de atuação
da Secretaria, como lembra o
secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo,
que adaptou muitos dos serviços da Pasta para o atendimento virtual, inclusive com a
criação de aplicativo.
Sensível à nova realidade,
a SJC redirecionou programas
e criou meios de atendimento on-line de modo a atender
às necessidades trazidas pela

pandemia. Assim, reforçou a
distribuição de cestas básicas, em conjunto com a iniciativa privada e entidades parceiras, distribuindo 91.414
unidades para famílias que
buscavam auxílio. Também
doou 23.942 frascos de álcool em gel e 4.063 máscaras de
proteção facial, contribuindo
para a proteção da população contra a disseminação do
coronavírus. Milhares dessas
máscaras foram produzidas
nos cursos de corte e costura mantidos em unidades do
Centro de Integração da Cidadania (CIC), cuja produção
de peças em tecido foi temporariamente voltada para esse
equipamento de proteção.
“Os números mostram o
quanto o governo do Estado de
São Paulo está atento às questões ligadas ao acesso à Justiça e à promoção da cidadania
e como estamos conseguindo
avançar nesse setor”, diz o secretário da Justiça e Cidadania.

“O olhar diferenciado na proteção dos direitos dos cidadãos
paulistas e no pleno exercício
da cidadania por todos os brasileiros que residem no Estado
de São Paulo nos motiva e nos
leva a buscar a atuação cada
vez mais propositiva, eficaz e
abrangente”, completa.
Nos últimos 12 meses da
gestão, foram mais de 800
reuniões e visitas realizadas, participação em mais
de 100 eventos e cerca de
250 entrevistas concedidas
a veículos de todas as mídias para informar a população sobre as ações da Pasta.
Além, é claro, da permanente interlocução com todas as
instituições que compõem o
Sistema de Justiça.
Todas as ações foram promovidas obedecendo às regras de distanciamento entre
uma pessoa e outra, bem como
ao uso de máscara e higienização das mãos, obrigatórios no
Estado de São Paulo. 
Ações 2021- SJC
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Secretaria investiu
R$ 12 milhões em obras
de construção e reforma
de fóruns em todo o Estado

R

esponsável por executar as obras
de reforma e construção de fóruns para garantir conforto, segurança e acessibilidade aos cidadãos
que buscam o acesso à Justiça, a Secretaria da Justiça e Cidadania fecha o ano
de 2021 com 13 obras de acessibilidade
em fase de conclusão, com investimento
total de R$ 4.234.513,09 nesse setor.
São obras de acessibilidade nos
fóruns de Cerqueira César, Miracatu,
Fartura, Laranjal Paulista, Garça, Pirajuí, Barra Bonita, Caconde, Espírito
Santo do Pinhal, Santa Rita do Passa
Quatro, Mogi Guaçu, São Simão e Carapicuíba, esta última com recursos de
emenda parlamentar.
Sob responsabilidade do Grupo de
Planejamento e Fiscalização de Obras
e Serviços da Secretaria, também foram iniciadas as obras de construção
do novo fórum de Caraguatatuba, no
litoral norte, que deverão ser concluídas em junho de 2023. Do valor total
da construção – R$ 14.724.424,26 –,
já foram investidos R$ 11 milhões.
O Fórum de Taboão da Serra é outro que se encontra em obras para reforma. Já o Fórum de Indaiatuba, além
de reformado, está sendo ampliado
para melhor atender à comunidade forense e à população que aciona a Justiça, ambos viabilizados por emendas
parlamentares. 
6
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Fórum de Caraguatatuba

Fórum de Rio Claro

obras

Conjunto arquitetônico:
reformas garantem
acessibilidade e segurança
ao patrimônio histórico

O

utro importante investimento está sendo
destinado para reforma
e conservação dos edifícios-sedes da Secretaria da Justiça e
Cidadania, no Pátio do Colégio,
centro da capital, com obras
orçadas em R$ 9 milhões. As
duas estruturas, de grande valor arquitetônico, são tombadas pelos patrimônios históricos Municipal (CONPRESP) e
Estadual (CONDEPHAAT).
As obras de restauro desses imóveis foram divididas
em três etapas e geraram 141
empregos diretos. A primeira
fase contempla as coberturas
dos prédios, que receberam
novas calhas, de maior dimensão e produzidas em aço
galvanizado. Também ganharão novos coletores verticais,
intervenções
necessárias
para eliminar as infiltrações
provenientes de águas pluviais, e que acometem há anos
ambos os imóveis.
A segunda etapa, que se
refere à restauração das redes hidráulica e elétrica dos
prédios, inclui intervenções
completas, com a instalação
de ar-condicionado central

que garantirá a climatização
de todos os ambientes da Pasta, oferecendo maior conforto
aos servidores que trabalham
diariamente na Secretaria e
também aos visitantes.
Essas etapas já estão em andamento e têm previsão de conclusão para o primeiro trimestre
de 2022, segundo o a Coordenação de Obras e Serviços.
A terceira e última etapa
refere-se à recuperação das
pinturas internas dos edifícios, que devem resgatar algumas das principais identidades visuais dos imóveis. O

projeto pretende recuperar
algumas pinturas artísticas e
decorativas ocultas sob camadas de tintas aplicadas ao longo dos últimos 120 anos.
A iniciativa trará à tona
as principais características arquitetônicas originais
dos edifícios construídos no
século XIX, que serviram de
inspiração para as construções de vários prédios históricos existentes no centro da
Cidade de São Paulo, fazendo
do local um grande centro turístico, econômico e cultural
da Capital. 

Obras no telhado da Secretaria da Justiça e Cidadania, edifício 184
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História

O

Pátio do Colégio é o
marco inicial do nascimento da cidade de São
Paulo. O local, no alto de uma
colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, foi o escolhido para iniciar a catequização
dos indígenas, em 1554.
A pedra fundamental da
Secretaria da Fazenda, hoje
Secretaria da Justiça e Cidadania, foi lançada no dia 7 de
setembro de 1881 e as obras
tiveram um custo de cem contos de réis, a moeda da época.
O complexo histórico, que
décadas mais tarde viria a
abrigar a SJC, começou a nascer em 1886, quando o arquiteto Ramos de Azevedo trans8
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feriu-se de Campinas para a
capital, a convite do Barão de
Parnaíba, para realizar um
projeto de prédio público no
Pátio do Colégio. A obra foi a
primeira de uma série de três
edifícios públicos construídos no Pátio do Colégio pelo
engenheiro-arquiteto Ramos
de Azevedo.
Além do prédio da Secretaria da Fazenda, inaugurado em
1891 (prédio nº 184 da SJC),
ele projetou um segundo, ao
lado, destinado à Secretaria da
Agricultura (prédio nº 148),
inaugurado em 1896: são os
dois edifícios gêmeos que hoje
acolhem a Secretaria da Justiça e Cidadania.

O edifício principal (prédio nº 148) tem refinamentos
como as obras da Fonderies
du Val d’Osne, que era o mais
importante centro de fundição artística da França na
época. A iluminação natural
sobre o átrio do prédio é resultante de claraboia sustentada também por uma artística armação de ferro.
Hoje, no prédio de número 148 estão instalados os
gabinetes do secretário, do
secretário executivo, da chefia de Gabinete e algumas
coordenações da Pasta. No
outro, de número 184, funcionam os departamentos
administrativos. 

cppni

Políticas para a
população negra e indígena
Lei nº 14.187
completa 11 anos:
preconceito é
doença social e
discriminação é
crime
A primeira lei estadual
brasileira que pune administrativamente a discriminação em razão da raça ou cor
completou 11 anos no dia 19
de julho de 2021 e a Secretaria da Justiça e Cidadania¸
por meio da Coordenação de
Políticas para a População
Negra e Indígena (CPPNI), celebrou a conquista da Lei nº
14.187/2010 durante evento

<a href=’https://www.freepik.com/vectors/design’></a>

Locais para o recebimento de Denúncias
Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação de
Políticas para a População Negra e Indígena – CPPNI
Patío do Colégio, 148, Sala 09, Térreo, Centro – São Paulo
Tel: (11) 3291-2656 | e-mail: cppni@justica.sp.gov.br
Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra do Estado de São Paulo – CPDCN
Rua Boa Vista, 150, 15ª andar – Centro –São Paulo
Tel: (11) 3331-2946 | e-mail: cpdcn@conselhos.sp.gov.br
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realizado no auditório Espaço da Cidadania André Franco
Montoro, no Pátio do Colégio.
Durante o encontro, foram
apresentados dados computados pela Ouvidoria da Pasta
e o resultado da ampla divulgação dos canais de denúncia
disponibilizados pela SJC.
Em 2020, foram registradas 49 denúncias de discriminação racial, mas, após ações
de conscientização, esse número chegou a 95 denúncias,
em 2021.
O secretário da Justiça e Cidadania ressalta que a Pasta
é guardiã da Lei Estadual nº
14.187, que serviu de modelo
para outros Estados das Fede-

ração. “Nós somos defensores
dos direitos da dignidade da
pessoa humana. Realizamos
palestras e capacitações para
conscientizar a sociedade de
que qualquer forma de preconceito é crime. Em pleno
século XXI, não podemos tolerar atos de discriminação.
Por isso, São Paulo não tolera
a intolerância”, ressalta.
Desde a criação da lei até
dezembro de 2021, foram
instaurados 226 processos
administrativos e aplicadas
102 sanções.
Se você for vítima de discriminação ou tiver presenciado
uma situação de discriminação étnico-racial, denuncie!

Se VOCÊ for DISCRIMINADO
por COR ou RAÇA, conheça a única
LEI no Brasil que vai PENALIZAR
estes ATOS administrativamente

Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPISP)
Rua Boa Vista, 150, 15ª andar – Centro –São Paulo
Tel: 3241-1790 | email: cepisp@justica.sp.gov.br
O formulário para as denúncias pode ser acessado nos endereços eletrônicos:
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Identificado.aspx e /ou
https://justica.sp.gov.br/index.php/contato/denuncia-online/

CONSELHO DE
PARTICIPAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

CONSELHO DE
PARTICIPAÇÃO E

CONSELHO DE
PARTICIPAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

NEGRA

NEGRA

CONSELHO DE

CONSELHO DE

DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

NEGRA

PARTICIPAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

NEGRA

PARTICIPAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA COMUNIDADE

NEGRA

Secretaria da Justiça e Cidadania

Ações 2021- SJC

9

cppni
Pioneirismo
O Estado de São Paulo é pioneiro na adoção de políticas públicas de enfrentamento ao racismo. Além da promulgação da
Lei Estadual nº 14.187/2010,
também possui o maior programa de combate à discriminação
racial, o “São Paulo Contra o Racismo”, que tem como objetivo
divulgar a Lei e sensibilizar a
sociedade sobre o tema.
A Secretaria da Justiça e
Cidadania recebe denúncias
de discriminação racial, que
podem ser feitas por qualquer
cidadão, vítima ou testemunha
de uma situação de discriminação étnico-racial. A denúncia
pode ser feita no site da SJC
(www.justica.sp.gov.br) ou por
meio da Ouvidoria do Estado
(www.ouvidoria.sp.gov.br).

Parcerias
Nesta gestão, a SJC também
descentralizou o recebimento das denúncias, dentro do
Programa “São Paulo contra
o Racismo”. O primeiro passo
foi a celebração do convênio
entre a Secretaria da Justiça
e o Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC, que permite que os sete municípios da
Região Metropolitana de São
Paulo recebam as denúncias
de racismo.
A parceria prevê que as
sete cidades que compõem o
Consórcio – Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da
10
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Evento para combater a
discriminação racial

Serra – acolham as denúncias
e as encaminhem para a SJC.
A Secretaria também enviou ofícios aos presidentes
dos 24 Consórcios de Multifuncionalitários
existentes
no Estado de São Paulo, a fim
de firmar compromissos de
adesão ao Programa. Desta
forma, esses Consórcios poderão tanto receber denúncias
com base na Lei Estadual nº
14.187/2010, quanto elaborar
campanhas de enfrentamento
ao racismo, entre outras ações.

Resolução de
Conflitos e Punições
A Lei Estadual nº 14.187,
que serviu de modelo para
outros Estados da Federação,
tem caráter conciliatório e
punitivo. Por meio do convênio firmado entre a Secretaria da Justiça e Cidadania e o
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, via CEJUSC –
Centros Judiciários de Solução de Conflitos, é possível a
resolução de alguns conflitos
via mediação.

Nos casos em que não há
conciliação, o secretário da
Justiça e Cidadania instaura
processo administrativo com
base na Lei Estadual, cujas
sanções variam de advertência a multa, que pode chegar
a até R$ 87.000,00, calculada
com base na UFESP, que em
2021 corresponde a R$ 29,09.
Já a Comissão Especial Discriminação Racial é responsável pelo julgamento dos
processos, em primeira instância, assegurados ao autor
da ofensa ampla defesa e o
contraditório. Se houver recurso, cabe ao Secretário da
Justiça e Cidadania proferir a
decisão final.

A CPPNI
A Coordenação de Políticas
para a População Negra e Indígena (CPPNI) atua na elaboração, execução, coordenação,
desenvolvimento e acompanhamento de ações e programas e
projetos com o objetivo de implementar políticas públicas
que visem a efetiva promoção
da igualdade de oportunidades
em favor dos segmentos étnicos
e religiosos considerados historicamente vulneráveis.
Inspirada no Programa Estadual dos Direitos Humanos
e na legislação correlata, a Coordenação atua para a garantia
de direitos e o exercício pleno
da cidadania e para o respeito
à dignidade da pessoa humana.
Para entrar em contato
com a CPPNI, ligue para (11)
3291-2656. 

mulher

Coordenação de
Políticas para a Mulher
Atuação firme e
constante para
coibir a violência
contra a mulher
A cada dois segundos uma
mulher é vítima de algum tipo
de violência, segundo o relatório da violência do Instituto
Maria da Penha, que dá nome
à lei que criou mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
A violência contra as mulheres em todas as suas formas
(doméstica, psicológica, física,
moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens,
regiões, estados civis, escolaridade e raças. O Governo de São
Paulo trabalha fortemente para
evitar que mulheres sejam oprimidas, violentadas e caladas em
todo o Estado.
A Secretaria da Justiça e
Cidadania está alinhada com
o governador do Estado de
São Paulo e manteve durante o ano de 2021 uma série
de ações e políticas públicas
com o intuito de sensibilizar
e conscientizar a sociedade
sobre a violência sofrida pelas
mulheres, que, muitas vezes,
culminam no feminicídio.

Revoada de balões em celebração ao Outubro Rosa. Foto: Elizabete Berna

Essas ações são coordenadas pela Coordenação de
Políticas para a Mulher, que
tem por finalidade fomentar a implementação de políticas públicas que visem à
equidade de gênero, a eliminação de qualquer forma de
discriminação e de violência
contra a mulher, assegurando-lhe a plenitude de seus
direitos, sua participação
e integração no desenvolvimento econômico, social,
político e cultural.

Assim, a Coordenação de
Políticas para a Mulher trabalha para garantir que as diferentes esferas de Poder articulem e coordenem suas ações e
políticas, fortalecendo e dignificando a cidadania das mulheres, realçando a importância
de respeitar o gênero, a etnia,
a orientação sexual e religiosa,
reforçando os laços entre os
cidadãos e o Governo para a
construção de uma sociedade
mais justa, mais solidária, mais
fraterna e mais humana.
Ações 2021- SJC
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mulher
SP terá
tornozeleiras
eletrônicas para
rastrear agressores
de mulheres
Uma das ações mais importantes no combate à violência
doméstica foi o Termo de Cooperação que o governador do
Estado de São Paulo assinou no
dia 22 de abril de 2021, no Palácio dos Bandeirantes, com o Tribunal de Justiça de São Paulo,
para viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica e de alerta de
proximidade do agressor como
mecanismos para prevenir, coibir e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
“Em 2019, a cada uma
hora, 536 mulheres foram vítimas de agressões no Brasil.
A assinatura desse termo é um
passo importante e eficaz no
combate à violência contra a
mulher”, frisa o secretário da
Justiça e Cidadania.
A Secretaria da Justiça e Cidadania coordena o Grupo de
Trabalho criado para discutir
e implantar políticas em defesa das mulheres no Estado, e é
composto por representantes
do Estado e do TJSP, das Secretarias de Governo, Administração Penitenciária, Segurança Pública e da Procuradoria
Geral do Estado.
“É mais uma importante
medida de segurança que o Governo de São Paulo oferece às
mulheres vítimas de violência
doméstica, para que elas vivam
sem a ameaça do retorno dos
agressores”, afirma o secretário.
12
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A empresa contratada é
responsável por prover uma
solução integrada de gestão
operacional para todo o Estado. Com o uso da tecnologia e
sistema de geolocalização, o
rastreador do equipamento
soará um alarme assim que
o agressor ultrapassar, em
metros, a área delimitada na
decisão judicial e enviará instantaneamente um aviso à
Polícia Militar.

Casa da Mulher mais uma ação do
Governo de SP para
apoio ao público
feminino no Estado
Outra iniciativa da atual
gestão para proteção das mulheres e combate à violência
doméstica foi o lançamento do
projeto Casa da Mulher, no dia
23 de agosto de 2021, anunciado pelo governador do Estado de São Paulo em cerimônia realizada no Palácio dos
Bandeirantes.
A iniciativa do Governo de
São Paulo prevê investimento
total de R$ 29 milhões em 40
unidades regionais. Os futuros
equipamentos oferecerão serviços de acolhimento, inclusão
e atendimento, com enfoque
multissetorial.
“A Casa da Mulher vai permitir o acolhimento, suporte
jurídico e psicológico, qualificação e acessibilidade. Serão
40 unidades no Estado de São
Paulo. Essa é a prova material do respeito do Governo

de SP pelas mulheres”, destacou o governador durante o
anúncio. “Esse programa veio
para ficar e se torna, a partir
de agora, um exemplo para
outros Estados brasileiros e
para o Brasil no tratamento da
igualdade, proteção e direitos
das mulheres”, completou.
O projeto da Casa da Mulher envolve um total de seis
secretarias estaduais e oferecerá um espaço adequado
para o desenvolvimento de
políticas públicas com enfoque regionalizado, que possa
garantir acolhimento a mulheres vítimas de discriminação e
violência, além de promover
encorajamento e capacitação
para geração de emprego e
renda. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de
Desenvolvimento
Regional
em parceria com as pastas da
Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Segurança
Pública, Direitos da Pessoa
com Deficiência e Saúde.
Os prédios da Casa da Mulher serão erguidos por meio
de convênios a serem firmados entre a Secretaria de
Desenvolvimento Regional e
municípios das diversas regiões administrativas do estado.
Para receber o equipamento,
as cidades devem obrigatoriamente possuir o Conselho Municipal da Mulher constituído
e fazer a adesão ao programa.
Cada uma das casas receberá investimento aproximado de
R$ 760 mil. Os projetos, desenvolvidos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Ha-

mulher
bitacional e Urbano), preveem
que cada unidade contará com
salão principal e palco destinados a conferências e cursos em
geral, salas de atendimento,
brinquedoteca, área de gastronomia, sanitários e depósito
para manutenção e limpeza.
Entre os serviços previstos estão atendimento psicológico, social e jurídico, realizado
por equipe multidisciplinar, e
ações de apoio ao empreendedorismo, trabalho e renda.

Capacitação e
geração de renda
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)
disponibilizará 11 mil vagas
(presenciais e virtuais) do SP
Tech Mulher para as cidadãs

atendidas pelo projeto Casa da
Mulher em SP.
Por meio do programa,
elas terão a oportunidade de
participar de cursos gratuitos de formação continuada
na área de Tecnologia da Informação. Além disso, a SDE
também promoverá, dentro
das unidades, ações do programa Empreenda Mulher,
que incentiva a autonomia
financeira,
possibilitando
a oferta de 26 mil vagas de
qualificação empreendedora,
em parceria com o Sebrae e
a Aliança Empreendedora,
a disponibilização de R$ 50
milhões em microcrédito em
2021 e outras atividades para
geração de renda. Com as iniciativas, a meta é atender 37
mil mulheres na Casa da Mulher no período de 12 meses.

Plataforma SOS
Mulher: apoio às
mulheres a partir
do celular
Entre as principais políticas
públicas realizadas nesta gestão está a criação da plataforma SOS MULHER, desde agosto
sob a responsabilidade da SJC.
O SOS MULHER é focado no
apoio à mulher em situação de
vulnerabilidade e tem como
base três pilares: segurança, saúde e independência financeira.
A plataforma é uma ampliação do projeto que foi
iniciado em março de 2019
pelo Governo do Estado com
o lançamento do aplicativo
que permite que as vítimas
de violência doméstica peçam
ajuda para a polícia apertando
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apenas um botão do celular
por cinco segundos.
Nessa nova etapa serão disponibilizadas orientações importantes sobre assuntos que
visam a garantir proteção em
relação às principais formas de
violência listadas na Lei Maria
da Penha: física, psicológica,
moral, sexual e patrimonial.
A plataforma é atualizada
com vídeos informativos para
incentivar o compartilhamento do conteúdo via redes sociais e aplicativos de mensagens para que as informações
atinjam o maior número possível de mulheres.
O site também disponibiliza links para o aplicativo SOS
MULHER e detalhes sobre todos os serviços de apoio à mulher no Estado de São Paulo.
O conteúdo disponível é gravado por especialistas nas três
áreas principais da plataforma,
como delegadas, promotoras,
juízas, médicas, psicólogas e
economistas, entre outras, que
também participam do projeto
de forma voluntária.
Acesse: www.sosmulher.
sp.gov.br

Sinal Vermelho –
símbolo pode salvar
vidas
Mais um importante passo
foi a adesão do Governo do Estado de São Paulo ao Programa Sinal Vermelho – Combate
à Violência Doméstica, formalizada pelo governador do Estado de São Paulo e o secretá14
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rio da Justiça e Cidadania no
dia 20 de agosto e celebrada
entre o Conselho Nacional de
Justiça, o Conselho Nacional
do Ministério Público, a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Instituto Mary Kay e a
Associação Brasileira de Rede
de Farmácias e Drogarias.
A campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” tem como proposta oferecer
às mulheres um canal silencioso
de denúncia. A título de exemplo, ao dirigir-se à farmácia ou
à drogaria cadastrada, a vítima
pode apresentar, ao farmacêutico ou ao atendente, o sinal “X”
em vermelho na palma da mão.
Um símbolo que pode ser feito
facilmente com o uso de batom,
por exemplo.
Esses funcionários, ao visualizarem o pedido de auxílio,
devem acionar as Polícias Militares e Civis para acolhimento e
assistência da vítima, resguardando-lhe o direito ao sigilo e à
privacidade em todo o processo.
A ação já conta com a adesão de mais de 10 mil farmá-

cias em todo o Brasil, que consentiram em participar como
agentes de comunicação contra a violência doméstica.
“A iniciativa tem por finalidade a conjugação de esforços visando a fortalecer
a implementação da Lei intitulada Maria da Penha, em
território nacional, e reduzir
a desigualdade de gênero,
os índices de violência, garantir e proteger os direitos
humanos de mulheres e meninas em situação de violência”, explica o secretário da
Justiça e Cidadania.
Também pretende promover mudança cultural, a partir
da disseminação de atitudes
igualitárias, da prática de valores éticos e de respeito às
diversidades de gênero, além
de envolver e conscientizar a
sociedade no enfrentamento
da violência com a finalidade
de estabelecer cultura de paz,
respeito e solidariedade.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) elenca a Lei Maria da Penha como a terceira

Sinal
vermelho
contra a
violência
doméstica

mulher

CHEGA DE
FEMINICÍDIO

melhor do mundo para evitar
e punir a violência de gênero.
Ainda assim, o Brasil é o 5º
país que mais mata mulheres.

As Justiceiras
– Rede on-line
disponibiliza
orientação
O Governo do Estado de
São Paulo prevê a assinatura
de termo de cooperação em
parceria com o projeto “As
Justiceiras”, para capacitação de servidoras municipais
em cidades que receberão as
unidades da Casa da Mulher.
A iniciativa do Instituto Justiça de Saia é uma rede on-line
de atendimento voluntário e
multidisciplinar às mulheres
vítimas de violência e disponibiliza orientação em cinco

áreas de atuação: jurídica,
psicológica, socioassistencial,
médica e rede de apoio e acolhimento. Criado em março
de 2020, o projeto já atendeu
aproximadamente 5,5 mil mulheres e conta com mais de 6
mil voluntárias justiceiras em
todo o Brasil e em 19 países.

Comitê
Intersecretarial
Diálogo entre
Secretarias vai
facilitar políticas
públicas
Outra ação importante foi
a criação do Comitê Intersecretarial, que tirou do papel
o Decreto nº 58.428/2012.
Esse espaço é destinado ao
diálogo entre as Secretarias
de Estado para a formulação

de políticas públicas. Conta
também com a participação
da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), que subsidia o Comitê
com informações sobre a condição de vida da mulher em
São Paulo.
Essa iniciativa deu cumprimento à Lei Maria da Penha
em seu Art. 8º, que diz: “A política pública que visa a coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á
por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de ações não
governamentais, tendo por
diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de
segurança pública, assistência
social, saúde, educação, trabalho e habitação”. 
Ações 2021- SJC
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São Paulo combate
tráfico de pessoas
e reforça defesa
da cidadania

O

Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (NETP) foi
criado em 2009 pelo Programa
Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas (Decreto nº
54.101/2009, modificado pelo
nº 60.047/2014). É responsável por ações de prevenção e
de combate ao crime de tráfico
de pessoas, trabalho em condições análogas à escravidão
e exploração sexual no Estado
de São Paulo.
O programa visa a estabelecer diretrizes para articular e
integrar poder público e sociedade civil para o enfrentamento
ao tráfico de pessoas, conforme
as normas nacionais e internacionais de direitos humanos.
Atua com várias instituições do poder público para
enfrentar esses delitos, entre
elas, as Polícias Civil, Federal
e Rodoviária Federal, Ministérios Públicos do Estado, do
Trabalho e da União, Defensorias Públicas do Estado e da
União, incluindo organizações
da sociedade civil, importantes parceiras no acolhimento e
atendimento das vítimas. Atua
16
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também em estreita colaboração com as Justiças Federal, do
Trabalho e Comum (na judicialização dos casos).
O NETP é um importante
ator no momento pós-resgate e na assistência às vítimas,
pois articula o encaminhamento para acolhimento, abrigo, atendimentos de saúde e
eventuais recâmbios aos seus
locais de origem.
Coordena o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas, a Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE) e o Comitê Estadual para Refugiados
(CER) no Estado de São Paulo.
Em 2021, foram instaurados 49 expedientes pelo NETP
e registradas 15 denúncias envolvendo um total 49 vítimas (5
adolescentes), nos municípios
de São Paulo, Mogi das Cruzes,
São Sebastião, São Bernardo
do Campo e Bady Bassitt, das
seguintes nacionalidades: brasileira, paraguaia, boliviana,
iraniana, chinesa, venezuelana,
haitiana e colombiana.
Nos últimos 12 meses, o
programa contribuiu com inú-

meros cidadãos anônimos, os
quais tiveram a vida salva pela
atuação eficiente e dedicada
do Núcleo à proteção da dignidade humana.
“É muito importante a atuação integrada das entidades
do poder público e da sociedade civil organizada para
possibilitar o efetivo planejamento, o resgate e o pós-resgate, com assistência integral
às vítimas do tráfico de pessoas junto aos órgãos competentes nos âmbitos federal,
estadual e municipal”, explica
o coordenador no NETP.
De acordo com o atual fluxo nacional de atendimento ao
trabalhador resgatado, o NETP
deve ser acionado tão logo
seja identificado um caso para
articular as instituições aptas
ao atendimento de saúde, assistência social e quaisquer
outras que forem necessárias
para promover o atendimento
imediato do resgatado.
Entre as atribuições centrais
do NETP/SP no enfrentamento
ao tráfico de pessoas estão as
ações de prevenção, visto que
são condutas cuja cifra oculta
(quantidade de delitos não comunicados ao Poder Público)
ultrapassa os dados numéricos
das estatísticas oficiais.
“Uma das formas de enfrentamento da subnotificação é informar e conscientizar a população sobre as características
desses delitos, as formas como
podem ser praticados, as estratégias de conduta dos autores,
bem como as possíveis maneiras de evitar a sua prática”, conclui o coordenador.

netp

NETP durante ação que resgatou venezuelanos em situação análoga à de escravo

Revisão do Plano
Estadual para a
Erradicação do
Trabalho Análogo ao
de Escravo
Fruto de longo trabalho e dedicação, o Plano Estadual para
Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo do Estado
de São Paulo foi elaborado pela
Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE/SP), coordenada pelo
Núcleo de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), da Secretaria da Justiça e Cidadania.
Sua aprovação pelo Decreto nº 65.528, de 17 de fevereiro de 2021, representa um
marco na erradicação do trabalho escravo em São Paulo.
O processo durou cerca de 8
anos, e na atual gestão do secretário da Justiça e Cidadania
foi aprovado pelo governador.
É uma conquista histórica
para a Secretaria da Justiça

e Cidadania, que atua diretamente na articulação das
instituições governamentais
para uma efetiva política de
enfrentamento às violações
de direitos humanos. O foco
é na vítima, na pessoa que
sofreu uma série de violações e que somente com uma
atuação integrada das instituições poderá ser resgatada
em segurança e ter seus direitos garantidos.
Diante dos avanços na política nacional de combate ao
trabalho escravo, a COETRAE/
SP tem se reunido para tratar,
dentre outros assuntos, da revisão ao Plano Estadual para a
Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo.
Para esta finalidade, constituiu-se um Grupo de Trabalho com os integrantes da
COETRAE/SP para adequar o
Plano Estadual às diretrizes
nacionais, bem como ao Fluxo Nacional de Atendimento
ao Trabalhador Resgatado.

Governo de São
Paulo assina
protocolos de
intenção para
combater tráfico de
pessoas no Estado
Em alusão ao Dia Mundial e
Nacional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, celebrado
em 30 de julho, o Governo do
Estado de São Paulo e a Secretaria da Justiça e Cidadania,
por meio do programa Núcleo
de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas (NETP), promoveram “Ato de Reativação dos
Comitês de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas”, no Palácio
dos Bandeirantes.
Os Comitês Regionais de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas estão previstos no
Decreto nº 60.047/2014, que
organiza o Programa Estadual
de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas (PEETP). Segundo
este diploma legal, o PEETP é
Ações 2021- SJC
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subordinado ao Gabinete do
Secretário de Estado da Justiça
e Cidadania, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo.
Para desenvolver o Programa, o NETP/SP conta com uma
equipe multidisciplinar e com
o apoio do Comitê Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (CEETP) e dos Comitês
Regionais. Esses colegiados regionais foram criados entre os
anos de 2012 e 2014, porém em
2006 tiveram suas atividades
suspensas. Em 2020, na atual
gestão a Secretaria da Justiça e
Cidadania deu início à retomada
desses núcleos, reativando efetivamente 14 comitês regionais.
Foram assinados Protocolos
de Intenção entre o Estado de
São Paulo, por intermédio da SJC,
com as Prefeituras de Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos,
Marília, Presidente Prudente,
Registro, Ribeirão Preto, Santos,
São José dos Campos, São João
da Boa Vista, São José do Rio
Preto, São Sebastião e Sorocaba.
Tais Protocolos de Intenção têm
como objetivo a formalização de
convênios para manter o regular funcionamento dos Comitês
Regionais de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas nos municípios mencionados.
O secretário da Justiça e Cidadania ressalta que, por conta da
sua carreira como advogado na
área criminal, conhece bem o nefasto crime de tráfico de pessoas.
“Diferentemente do tráfico
de armas e do tráfico de drogas, em que a ilicitude acontece uma única vez, o tráfico de
pessoas acontece permanen18
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temente e a vítima é um ser
humano. São pessoas, muitas
vezes, com problemas financeiros e que acreditam em mentiras, em promessas de oportunidades de trabalho”, alerta.
“Logo após o crime de tráfico de pessoas, vem um crime
subsequente, o da exploração
humana”, explica. “Acompanhei algumas operações e vemos pessoas tão ingênuas que,
às vezes, nem percebem que
são vítimas”, complementa.
A tarefa dos Comitês Regionais é articular localmente as
ações de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalho análogo ao de escravo e a
exploração sexual, integrando
as instituições do poder público
federal, estadual e municipal, e
as organizações de sociedade
civil com destacada atuação na
área de direitos humanos.
O Decreto Estadual nº
60.047/2014 determina que
o Núcleo de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas exerça a secretaria executiva e coordene
as atividades do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como dos
Comitês Regionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
do Estado de São Paulo.

Retomada e
ampliação do escopo
de atuação do
Comitê Estadual
para Refugiados
O secretário da Justiça e
Cidadania acolheu imediatamente o pedido de reativa-

ção do Comitê Estadual para
Refugiados (CER), colegiado
instituído em 2007 com a presidência da SJC e coordenação
do Núcleo de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas (NETP).
O Estado de São Paulo é pioneiro na criação de um espaço
de discussão política específico
para refugiados. Considera-se
ser um dos destinos prioritários de imigrantes em busca de
oportunidades para alcançar
condições de vida mais dignas.
A retomada se deu em agosto de 2021, em reunião ordinária para tratar da reestruturação e ampliação do colegiado,
bem como do necessário fortalecimento da atuação do Comitê no atendimento às demandas impostas pelos crescentes
fluxos migratórios.
Faz-se necessária a ampliação do escopo de atuação do
Comitê, passando de um espaço
de discussões de políticas públicas para a população refugiada
a um espaço que considere todos os imigrantes que residam
no Estado de São Paulo.
Importante ressaltar que
o Aeroporto Internacional de
Cumbica, em Guarulhos, é a
principal porta de entrada internacional do Brasil e por ele
recebemos pessoas das mais
diversas nacionalidades. 
Os canais de denúncia
são o site www.ouvidoria.sp.gov.br, o e-mail
netpsp@justica.sp.gov.br,
os telefones (11) 32414291 / 3291-2736, ou
presencialmente na Secretaria da Justiça, no Pátio do Colégio, 148, térreo.

fiscalização

Comitê de Blitze
realizou 348 mil ações
para combater festas
clandestinas na pandemia

C

riado no dia 12 de março de 2021, em parceria
com a Prefeitura de São
Paulo, o Comitê de Blitze teve
como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento
das medidas restritivas durante a fase emergencial da pandemia e evitar a propagação
do coronavírus.
As operações prosseguiram até o dia 30 de agosto,
totalizando 348 mil ações de
fiscalização que flagraram

46,8 mil aglomerações no
Estado, incluindo 66 festas,
cassinos ou bingos clandestinos, com cerca de 12,7 mil
frequentadores.
No total, foram emitidas
9,9 mil autuações e mais de
20,6 mil pessoas foram presas,
incluindo 14,5 mil procuradas
pela Justiça.
Integraram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária)

Festa clandestina na Zona Leste de São Paulo

pela Prefeitura de São Paulo;
pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância
Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.
Qualquer pessoa podia denunciar festas clandestinas e
funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também
no site www.procon.sp.gov.br
ou pelo e-mail secretarias@cvs.
saude.sp.gov.br, do Centro de
Vigilância Sanitária. 
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APOIO ÀS
VÍTIMAS
Aniversário de
23 anos do
CRAVI é
celebrado com
recorde de
atendimentos

O CRAVI conta com uma
equipe especializada formada
por psicólogos e assistentes
sociais que realizam a triagem, o acolhimento e o atendimento de vítimas de violência.

mas de violência doméstica.
Desde 2016, mais de 3.820
consultas foram contabilizadas. As audiências de custódia são realizadas, diariamente, no Fórum Criminal da
Barra Funda, e os Boletins de
Ocorrência e Termos de Audiência de Custódia (média de
60 documentos ao mês) são
encaminhados para o CRAVI,
a fim de que seja feito o contato com as vítimas.

O Centro de Referência e
Apoio à Vítima (CRAVI), criado em julho de 1998 para dar
atendimento psicossocial e
jurídico gratuito às vítimas e
familiares de crimes contra a
vida, como homicídio, latrocínio, feminicídio, completou
23 anos de existência no mês
de julho e, ao longo desses
anos, já realizou mais de 56
mil atendimentos.
Em 2021, foram 6.728
atendimentos. A unidade
sede, localizada no Fórum
Criminal da Barra Funda, foi
responsável por 2.903 assistências, entre os meses de janeiro e dezembro.

Violência doméstica

Expansão

O convênio entre o CRAVI e o
Tribunal de Justiça de São Paulo,
em vigor desde setembro 2016,
visa a apoiar as vítimas de violência doméstica, índice que aumentou durante a quarentena.
O CRAVI dá suporte psicológico às vítimas de violência
doméstica, nos casos em que
os autores dos crimes passam
por audiência de custódia. As
mulheres recebem orientação
e apoio remoto em menos de
24 horas após terem sido vítimas de violência.
Em 2021, foram registrados 685 atendimentos a víti-

Em 2021, o CRAVI expandiu
a prestação de serviço para as
unidades do Centro de Interação da Cidadania (CIC), programa da SJC que presta serviços
gratuitos em dezoito unidades
localizadas em regiões de alta
vulnerabilidade social.
As consultas são realizadas
das 10h às 15h, mediante agendamento prévio. Para saber a
localização do CIC mais próximo de você, consulte o site da
Secretaria da Justiça e Cidadania: www.justica.sp.gov.br.
E tem mais: a Secretaria
da Justiça e Cidadania e a Associação Brasileira de Defesa
da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD) firmaram
convênio, em 18 de setembro,
para a execução do Programa
CRAVI na região de Guarulhos.
A unidade foi inaugurada em
30 de novembro na Rua Vera,
60, Jardim Santa Mena, no município de Guarulhos
Para entrar em contato
com o CRAVI, ligue (11) 36667960/7778. 

Equipe do Cravi realiza atendimento em Suzano
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sinergia

CGAPDC, a coordenação
dos Programas de
Defesa da Cidadania

A

Coordenação Geral de
Apoio aos Programas
de Defesa da Cidadania
(CGAPDC) atua na formulação
de políticas, no apoio aos colegiados de participação social e
nos processos de certificação de
organizações não governamentais na área de defesa dos direitos humanos e da cidadania.
A CGAPDC possui como
atribuição assessorar a Secretaria da Justiça e Cidadania na
área dos direitos fundamentais, em suas diversas especificidades, como Diversidade
Sexual, Índios, Mulheres, Negros, Nordestinos, dentre outros, tendo como base o Programa Estadual de Direitos
Humanos (PEDH).
Nos últimos 12 meses, foram emitidas pela CGAPDC
1.413 Certidões de Utilidade
Pública. Com a certidão expedida pelo Setor Justiça, a entidade pode firmar convênios
com o Estado e receber subvenção, emendas parlamentares, além de solicitar isenção
do IPVA, entre outros.
A coordenação emitiu, ainda, 51 Cadastros de Entidades
de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo
(CEDHESP). A inscrição no
Cadastro é o primeiro passo

para obter o Certificado de
Reconhecimento de Entidade
Promotora de Direitos Humanos. As entidades cadastradas
serão convidadas a indicar representantes da sociedade civil
para integrar o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (CONDEPE),
criado pela Lei nº 7.576, de 27
de novembro de 1991.
Quarenta e um Certificados
de Reconhecimento de Entidade foram emitidos, o que
permite que as organizações
aprovadas requeiram na Secretaria da Fazenda a isenção do
Imposto de Transmissão Causa
Mortis ou Doação (ITCMD).
Atua na educação em direitos humanos, na análise de
projetos de lei, na disponibilização de informações pertinentes aos direitos humanos;
na coordenação e no suporte
técnico e administrativo à Comissão de Ex-Presos Políticos.
É igualmente responsável
pelo cadastro de entidades
declaradas de utilidade pública pela Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, pela
administração do cadastro
de entidades promotoras de
direitos humanos, além da
análise, manifestação e gerenciamento dos certificados de

entidade promotora de direitos humanos.
A Pasta apoia sete Conselhos
Estaduais: Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE), Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Conselho Estadual
da Condição Feminina, Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra,
Conselho Estadual dos Povos
Indígenas, Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Nordestina e o
Conselho Estadual dos Direitos
da População de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, além do Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz
e Liberdade de Crença. O apoio
dá-se tanto técnica como administrativamente.
“Os Conselhos são de extrema importância por tratar-se de canais para que a sociedade civil possa influenciar
na agenda governamental
e são uma forma de exercer
controle social nas ações do
poder executivo”, frisa a coordenadora da Coordenação
Geral de Apoio aos Programas
de Defesa da Cidadania.
Para entrar em contato
com a CGAPDC, ligue (11)
3291-2600, ramal 2754. 
Ações 2021- SJC
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Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED)
– Tem como missão contribuir
para o aperfeiçoamento das
ações voltadas à prevenção, à
redução de danos, à diminuição da oferta, ao tratamento e
à reinserção social de pessoas
afetadas pelo uso e abuso de
álcool, tabaco e outras drogas,
propondo e acompanhando a
execução da política estadual.
Fomenta a formação de Conselhos Municipais sobre Drogas
nos municípios.

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana (CONDEPE) – Tem
como finalidade apurar as violações de direitos humanos
no território do Estado de São
Paulo, encaminhar às autoridades competentes as denúncias
e representações que lhe sejam
dirigidas. Deve, por lei, estudar
e propor soluções de ordem
geral para os problemas referentes aos direitos humanos,
inclusive fazendo recomendações ao Governo do Estado sobre políticas públicas.
Conselho Estadual da Condição Feminina (CECF) –
Tem entre suas atribuições
formular diretrizes e promover, em todos os níveis da Administração Direta e Indireta,
atividades que visem a defesa
dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações
que a atingem, propiciando a
sua integração e autonomia
na vida socioeconômica, político-cultural e no exercício
pleno da cidadania.
22
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Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de
São Paulo (CPDCN) – Tem
como objetivo desenvolver
estudos relativos à condição da comunidade negra e
propor medidas que visem à
defesa dos seus direitos, eliminação das discriminações
e plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural. Entre suas atribuições
estão formular diretrizes e
promover, em todos os níveis
da administração direta e indireta, atividades que visem
à defesa dos direitos da comunidade negra, à eliminação das discriminações que
a atingem, bem como à sua
plena inserção na vida socioeconômica e político-cultural; desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à
problemática da comunidade
negra; fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação favorável aos
direitos da comunidade negra; e desenvolver projetos
que promovam a participação da comunidade negra em
todos os níveis de atividades.
Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Nordestina – Atua
como intermediário entre o
poder público e a sociedade
civil e tem como objetivo desenvolver estudos relativos à
condição da comunidade nordestina e propor medidas que
visem à defesa dos direitos da
comunidade e a eliminação de
qualquer forma de discrimi-

nação. Entre suas atribuições
estão: formular diretrizes e
promover, em todos os níveis
da administração direta e indireta, atividades que visem à
defesa dos direitos da comunidade nordestina, sua plena
inserção na vida socioeconômica e político-cultural.

Conselho Estadual dos Povos Indígenas – Tem como
objetivo propor os princípios
e subsidiar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação das Diretrizes Estaduais de Atenção
aos Povos Indígenas. O Conselho tem um representante de
cada Secretaria do Estado de
São Paulo, um representante
da Procuradoria Geral do Estado, da USP, da UNICAMP, da
UNESP, da FUNAI e 34 representantes indígenas das etnias
Guarani, Tupi-Guarani, Terena, Krenak, Kaingang, Pakararu, Fulni-ô, Pataxó e Xavante,
Xucuru e Xucuru-Cariri e Kariri-Xocó.
Conselho Estadual dos Direitos da População de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais –
Instituído pelo Decreto Estadual nº 55.587, de 17 de
março de 2010, é fruto das
demandas da sociedade civil,
que apontaram a necessidade
de criação de um organismo
institucional voltado à promoção da participação política e
controle social das ações públicas de incentivo à cidadania
de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais.

marco zero

Uma força-tarefa
para discutir a questão
dos moradores em
situação de rua

C

om o objetivo de discutir e organizar a questão dos moradores em
situação de rua no centro de
São Paulo, o secretário da
Justiça e Cidadania instituiu
e coordena a Força-Tarefa
“Marco Zero”.
O grupo discute ações que
possam lidar com a situação
seguindo os preceitos da justiça, da cidadania e dos direitos humanos.
A iniciativa conta com diversos órgãos e instituições
estaduais e do município de
São Paulo afetos à temática, entre eles as Secretarias
Municipais de Assistência e
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania,
Segurança Urbana, Urbanismo e Licenciamento, Subprefeituras, além do próprio
Gabinete do Prefeito; pelo Estado, as Polícias Civil e Militar,
a Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde, CRATOD
e Fundação PROCON.
“O cuidado com moradores em situação de rua é um
dos desafios mais difíceis que
enfrentamos em várias regi-

ões do Estado de São Paulo.
São pessoas com diferentes
realidades, mas que têm em
comum a condição de extrema pobreza e vínculos familiares interrompidos por vários tipos de problemas, tais
como o alcoolismo e outros
vícios”, destaca o secretário
da Justiça e Cidadania.
Ainda segundo o secretário, mediante as situações vivenciadas por esses cidadãos,
muitos acabam encontrando
nas ruas espaços de moradia e
de sustento. “Nós, com o total
apoio do governador, estamos
preocupados com esta realidade dos moradores em situação
de rua em São Paulo e trabalhando em várias frentes para
ajudá-los a mudar o rumo de
suas vidas”, ressalta.
O planejamento articulado
e a integração de ações destes
diversos atores têm logrado resultados positivos, desde uma
abordagem social mais qualificada e humana dos agentes da
SMADS à população de rua; reforço na iluminação e limpeza
pública pela ILUME e AMLURB
e trabalho de inteligência e

ações policiais conjuntas entre SSP e GCM com a instalação
de câmeras e monitoramento pela polícia, Cidadania em
Movimento do CIC conectado
ao Serviço Integrado de Atendimento Terapêutico (SIAT-II),
entre outros.
Desde a sua implantação,
no início de 2021, foram realizadas cinco grandes reuniões
ordinárias de planejamento e
diversas reuniões temáticas —
segurança pública, assistência
social, iluminação e limpeza
urbana, álcool e drogas.

Outros grupos
O secretário da Justiça e
Cidadania, dada a importância das temáticas envolvidas e
de seu vasto e sólido conhecimento jurídico e formação humanista, também participa, de
forma extraordinária, de dois
outros grupos, a título de consultor e conselheiro especial
do Governador: Conselho de
Segurança Pública do Estado
de São Paulo e Comitê do Instituto Butantan. 
Ações 2021- SJC
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V

ivemos em um mundo
inclusivo e plural, devemos aceitar e respeitar
as diferenças, sem preconceito
ou discriminação, e trabalhar
para que todas, todos e todes
tenham os mesmos direitos e
garantias. Não podemos admitir que uma pessoa seja discriminada, investigada, presa e
até assassinada em razão da
sua raça, origem, orientação
sexual ou religiosa.
O Estado de São Paulo foi
pioneiro na criação da legislação que passou a punir a
discriminação à diversidade
sexual, ao racismo e a intolerância religiosa. Punimos seus
infratores, pessoas físicas e
jurídicas, com pena de advertência, multa, suspensão ou
cassação da licença estadual
de funcionamento.
No Brasil, segundo dados
do Grupo Gay da Bahia (GGB),
em 2020 registrou-se um total
de 237 mortes motivadas pela
LGBTIfobia. Para a Rede Trans
Brasil, no mesmo ano, registrou-se 184 casos de mortes de
pessoas trans, um aumento de
50,82% em relação ao ano de
2019, no qual foram registraram-se 122 casos. Destaca-se
que o relatório do grupo salientou que todos os assassinatos
do ano de 2020 foram de travestis e mulheres transexuais.
A expectativa de vida dessas
pessoas é surpreendentemente de apenas 35 anos.
São Paulo é um Estado
igualitário, inclusivo, plural e
“não tolera a intolerância”!
A Secretaria da Justiça e Cidadania possui a Coordenação

de Políticas para a Diversidade
Sexual que promove, elabora,
coordena, desenvolve e acompanha programas, projetos e
atividades visando a efetiva atuação em favor do respeito à dignidade da pessoa humana da
população LGBTQIA+, independentemente da orientação sexual e da identidade de gênero.

São Paulo não tolera
a intolerância
Com o apoio da Secretaria
da Justiça e Cidadania, o Estado de São Paulo deu mais um
importante passo no combate
à discriminação, especificamente na defesa e no respeito
à diversidade sexual e de gênero, com a criação da Delegacia da Diversidade (DDD).
Com essa medida, São Paulo, que já tinha Delegacias que
investigavam crimes raciais e
de intolerância, passou a ter
Delegacia Especializada sobre
a Diversidade. Criou-se também a Delegacia da Diversidade On-line, permitindo que
vítimas de LGBTfobia registrem um Boletim de Ocorrência (BO) de qualquer local, horário e sem a necessidade de
deslocamento à polícia.
A iniciativa é mais um passo importante para as políticas
públicas de proteção à diversidade e às minorias no Estado
de SP. Neste sentido, o governador escreveu um artigo com
o secretário da Justiça: “São
Paulo não tolera a intolerância”.
“O respeito é a expressão
do amor. Pessoas que têm a

intolerância como marca são
pessoas que não se amam. São
pessoas que odeiam. E é dessas pessoas que desejamos
distância. A essas pessoas,
a aplicação da lei. São Paulo
não tolera a intolerância, aqui
somos defensores da liberdade. E é por isso que estamos
fazendo aqui a Delegacia da
Diversidade”, destaca o governador do Estado de São Paulo.
As vítimas podem acessar a
Delegacia da Diversidade On-line em qualquer hora do dia e a
partir de qualquer dispositivo
eletrônico, sem que haja a necessidade de sair de casa. Após
o registro, as ocorrências são
direcionadas para investigação
na unidade especializada da
capital ou DEICs regionais.
A Delegacia da Diversidade
On-line pode ser acessada por
meio do site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.
br. A plataforma, sob responsabilidade da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, foi programada para fácil navegação,
de forma a simplificar o preenchimento das ocorrências.
Para realizar um registro,
após acessar o link, o cidadão
deve apenas clicar em comunicar ocorrência e depois no
ícone Delegacia da Diversidade On-line. O processo é rápido, seguro e não demanda
conhecimento jurídico para
classificação do tipo de delito.
A própria plataforma oferece
um questionário para orientar
a vítima sobre o tipo de violência sofrido.
Depois de detalhar a ocorrência, o cidadão insere os
Ações 2021- SJC
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dados pessoais, as informações do agressor e as provas,
caso possua. O processo de
preenchimento é o mesmo já
adotado para os outros crimes da delegacia eletrônica,
mas adaptado às peculiaridades dos delitos de intolerância ou discriminação.

Expressão

Identidade

A sexualidade hu
psicológicos e soc

Orientação

Sexo

Informação para
combater o
preconceito
A Secretaria da Justiça e
Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para
a Diversidade Sexual, definiu
o calendário das celebrações
dos 20 anos da Lei Estadual
nº 10.948, de novembro de
2001, que pune administrativamente a discriminação por
orientação sexual ou identidade de gênero, com o lançamento da 4ª edição da cartilha “Diversidade Sexual e a
Cidadania LGBTI+”.
A publicação foi elaborada
para ser um instrumento de
conscientização sobre o necessário respeito à diversidade.
A cartilha busca ser um instrumento de conscientização
sobre o necessário respeito à
diversidade, em especial para
os servidores públicos em sua
missão de prestar atendimento
e serviços de qualidade à população paulista, em todos os
órgãos e setores da administração estadual direta e indireta.
O conteúdo desta publicação se propõe a ser fonte
permanente de consulta e ins26
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Chamamos de D
sexualidade e da i
de: sexualidade, s
gênero.

Identidade de genêro

Expressão de gênero

Sexo biológico

Orientação afetivo-sexual

Trecho da Cartilha “Diversidade Sexual e a Cidadania LGBTI+”
original_final_final total.indd 16-17

piração, sempre com vistas à
proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Aborda temas como sexo
biológico, orientação sexual,
gênero, LGBTfobia, direitos,
marcos legais e outros assuntos relacionados à diversidade sexual.
Para a Secretaria da Justiça e Cidadania, a educação é
o caminho para a eliminação
do preconceito e da intolerância da vida dos cidadãos
brasileiros.
Faça o download da 4ª edição da cartilha “Diversidade
Sexual e a Cidadania LGBTI+”
no site www.justica.sp.gov.br.

Coordenação de
Políticas para a
Diversidade apura
denúncias por
discriminação sexual
Uma das frentes de atuação da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual
(CPDS) é receber e encaminhar denúncias de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero,
com base na Lei Estadual nº
10.948/01, além de dar encaminhamento às denúncias de
discriminação contra pessoas
que vivem com o HIV ou AIDS,

diversidade
com base na Lei Estadual nº
11.199/02.
Em 2021, a CPDS recebeu
241 denúncias por discriminação de orientação sexual
e/ou identidade de gênero
e 17 casos de discriminação
de pessoas que vivem com
HIV/Aids. Foram instaurados
25 processos administrativos
com base na Lei Estadual nº
10.948/01 e 2 com base na
Lei nº 11.199/02.
A CPDS manifestou-se em
144 expedientes de denúncias
de discriminação, despachos,
projetos de lei, indicações parlamentares, pedidos de acesso
à informação e outros. Em razão da pandemia de Covid-19,
a CPDS participou de 26 sessões de mediação na modalidade on-line, que resultaram
em 12 conciliações.
“É uma oportunidade de
diálogo e forma alternativa
de solução de conflitos que
tem surtido eficiente resultado”, considera a coordenação da CPDS.
O tema de diversidade
sexual (gênero, sexualidade,
orientação sexual, identidade de gênero) foi abordado virtualmente para 6.393
pessoas.
A Secretaria da Justiça e
Cidadania do Estado de São
Paulo e o Palácio dos Bandeirantes iluminaram suas
fachadas com as cores da
bandeira LGBTQIA+ em comemoração a datas relevantes, como o Dia de Luta contra a Homofobia (17 de maio)
e o Dia Internacional do Orgulho LGBT (28 de julho).

Governo de SP lança
Campanha
“Mais ReSPeito”
O Governo do Estado de
São Paulo e a Secretaria da
Justiça e Cidadania, por meio
da Coordenação de Políticas
para a Diversidade Sexual, em
comemoração aos 20 anos da
Lei nº 10.948/2001, que pune
administrativamente a discriminação em razão de orientação sexual e/ou identidade de
gênero, lançou em novembro a
Campanha “Mais ReSPeito”.
A Campanha tem como objetivo combater a LGBTfobia no
Estado de São Paulo, divulgar a
cultura do respeito e as iniciativas relacionadas aos direitos
da população LGBTQIA+ e fomentar os serviços públicos
voltados para essa população.
Este é mais um marco no
Estado de São Paulo com o lançamento da Campanha “Mais
ReSPeito”, que tem a Secretaria
da Justiça e Cidadania como
guardiã da legislação que completou 20 anos. A Pasta divulga
amplamente a cultura do respeito e pune com rigor quem
pratica atos discriminatórios.
O Estado de São Paulo defende
um mundo plural, igualitário e
inclusivo. As diferenças raciais,
religiosas, de orientação sexual existem, mas os direitos têm
que ser iguais para todos.
Além da campanha, a Pasta
lançou o Portal “Mais ReSPeito”
para oferecer serviços do Governo de São Paulo à População
LGBTQIA+ do Estado. Pelo Portal todos podem baixar a Cartilha

Diversidade Sexual e a Cidadania
LGBTQIA+, acessar informações
de como fazer uma denúncia e
vários outros serviços gratuitos.

Legislação modelo

A Lei Estadual nº 10.948,
que serviu de modelo para
outros Estados da Federação,
tem caráter educativo e punitivo. Por meio do convênio
firmado entre a Secretaria da
Justiça e Cidadania e o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, via CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos) é possível a resolução de
alguns conflitos via mediação.
Nos casos em que não há
conciliação, o secretário da Justiça e Cidadania instaura processo administrativo com base
na Lei Estadual, cujas sanções
variam de advertência à multa
de até R$ 87.000,00. A Comissão Especial é responsável pelo
julgamento dos processos, cuja
ampla defesa e o contraditório
são assegurados para todas as
pessoas que eventualmente praticaram atos discriminatórios.

Dados de denúncias
e de processos
Em 2020, a Ouvidoria da
Secretaria da Justiça recebeu
94 denúncias de discriminação
homofóbica. Em 2021, foram
computadas 241 denúncias.
De 2002 a 2021, foram instaurados 491 processos administrativos baseados na Lei Estadual nº
10.948/2001. Em 2021, foram
instaurados 25 processos. 
Ações 2021- SJC
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Programas da
Secretaria atuam
na proteção da vida

C

om 44 milhões de habitantes (SEADE, 2021),
São Paulo é o Estado
mais populoso do Brasil. Centro de poder econômico e influência no país, o Estado de
São Paulo reúne características que o diferencia das demais unidades federativas. As
inúmeras questões a serem
tratadas assumem uma enorme dimensão, o que representa um desafio sem precedentes para os gestores públicos.
Se por um lado concentra atividades produtivas, administrativas, políticas e de poder,
por outro lado, enfrenta problemas sociais que exigem a
atuação firme do Estado.
Quanto ao público infantojuvenil, as adversidades se inserem – inclusive – na garantia
do direito à vida, o mais fundamental dos direitos, requisito
para o exercício dos demais. E
essa é uma população de grandeza significativa. As pessoas
de 0 a 19 anos de idade representam 25% da população
paulistana (SEADE, 2021).
Dados sobre a letalidade
violenta de crianças e adolescentes, levantados pelo Comitê Paulista para a Prevenção
28
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de Homicídio na Adolescência, indicam que no período
de 2015 a 2020 esse público
representava 9% das vítimas
de homicídios, latrocínios e
lesões corporais seguidas de
morte e 24% das mortes decorrentes de intervenção policial no Estado de São Paulo. Ao
todo, 3.165 vidas de crianças e
adolescentes foram ceifadas
nesse período.

O Governo de São Paulo,
por intermédio da Secretaria
da Justiça e Cidadania, atua
para que o Estado se torne
mais seguro para as crianças
e adolescentes. É nesse sentido que o PPCAAM se apresenta como uma política pública
indispensável e a ser fortalecida e expandida, dada a complexa dimensão populacional
de São Paulo.

PPCAAM
Programa de
Proteção a Crianças
e Adolescentes
Ameaçados de Morte
do Estado de
São Paulo

ppcaam e provita
Instituído no Estado de
São Paulo em 2012, o PPCAAM tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes
ameaçados de morte, além de
jovens até 21 anos, desde que
egressos do sistema de medidas socioeducativas; bem
como eventualmente seus
respectivos familiares.
Desde sua instituição, o
PPCAAM/SP recebeu 1.209
pedidos de proteção com
266 casos protegidos. Entre
janeiro e dezembro de 2021,
ocorreram 85 solicitações de
ingressos no programa e 26
inclusões de novos casos, totalizando para o período 113
pessoas protegidas, sendo
62 crianças e adolescentes, e
51 familiares.
Vale acrescentar que o objetivo final do PPCAAM não se
limita à proteção, mas à reinserção do(a) jovem no meio
social; isso vale para a continuidade da trajetória escolar,
habilitação em algum aprendizado profissional e colocação
no mercado de trabalho, o que
pode se estender a seus familiares, quando estes acompanham o jovem.

Provita – Programa
Estadual de
Proteção a Vítimas
e Testemunhas
Outro programa da Secretaria da Justiça e Cidadania
que protege pessoas ameaçadas de morte é o Provita,
instituído legalmente pelo

Decreto nº 44.214/1999, que
regulamentou a Lei Federal nº
9.807/1999 e tem como base
a garantia dos direitos humanos e a produção de prova no
processo ou procedimento criminal com objetivo de combater a impunidade existente em
nosso país.
Desde a sua criação no
âmbito estadual, o PROVITA/
SP recebeu 1.040 pedidos de
proteção e realizou avaliações,
triagens e encaminhamentos
para as redes de serviços públicos. Em 2021, o programa acolheu, até o mês de novembro,
98 pessoas, recebendo o investimento de R$ 3.925.414,53.
Os recursos do Provita/SP
são liberados anualmente, direcionados para a gerência do
programa e aplicados na proteção e no sustento das famílias protegidas.
Para o acolhimento pelo
programa são analisadas a
gravidade da coação ou da
ameaça à integridade física ou
psicológica do interessado; a
impossibilidade de proteção

através dos meios convencionais existentes para reprimir
a ameaça; a existência de Inquérito, Processo Crime, Procedimento Investigatório do
MP; relevância do testemunho
para o processo; anuência com
as regras do programa; conduta e personalidade compatíveis com as regras restritivas
impostas pela proteção; e ser
a última medida a ser tomada.
Com a inserção no programa, as testemunhas, vítimas
e familiares mudam de endereço, hábitos e até de nome
em situações extremas, após
decisão do Conselho Deliberativo. O período de proteção
varia de acordo com o grau
da ameaça. Tudo é realizado
de maneira sigilosa para garantir a integridade e segurança dos usuários. Para saber mais sobre o programa,
acesse o site da Secretaria
da Justiça e Cidadania, www.
justica.sp.gov.br e conheça
esse e outros programas destinados à defesa da justiça e
da cidadania no Estado. 
Ações 2021- SJC
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Comissão Especial
apura denúncias de não
cumprimento da ordem de
vacinação contra a Covid-19

C

om o início da vacinação
no Estado de São Paulo,
surgiram casos de pessoas que furaram a fila para
antecipar a vacinação, burlando assim o cronograma estabelecido para a imunização da
população. O Governo do Estado de São Paulo deu mais um
importante passo na defesa da
vida e da correta imunização
dos paulistas com a criação da
Comissão Especial da Vacinação contra a Covid-19.
Criada com base no Decreto nº 65.725/2021, visa à
apuração do não cumprimento da ordem de vacinação dos
grupos prioritários, de acordo
com a fase cronológica definida no plano nacional e/ou estadual de imunização contra a
Covid-19. A aplicação das penalidades previstas na Lei nº
17.320, de 12 de fevereiro de
2021, foi instituída na Secretaria da Justiça e Cidadania em
03 de junho de 2021.
“O fura-fila é um desrespeito à vida do próximo. Todos os
casos de vacinação irregular
serão investigados e puniremos os infratores”, garante o
secretário da Justiça.
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Atualmente, a Comissão
apura 129 denúncias advindas
de todo o Estado, baseando-se
nos Planos Nacional, Estadual
e Municipal e no cronograma
de imunização de cada Município. Importante ressaltar
que a realidade local do Município tem grande relevância na
apuração das denúncias encaminhadas à Pasta.
São passíveis de responsabilização pela prática de infração administrativa, o agente
público, responsável pela aplicação da vacina, bem como

Avanço da vacinação em São Paulo

seus superiores hierárquicos,
caso comprovada a ordem
ou consentimento, e a pessoa
imunizada ou seu representante legal, como forma de cumprimento e enquadramento à
legislação mencionada.
Os procedimentos administrativos instaurados com a finalidade de apurar as denúncias
encaminhadas têm lastro na Lei
Estadual nº 10.177, de 30 de
dezembro de 1998, sendo assegurado a todos os envolvidos o
exercício ao contraditório e da
ampla defesa. 

respeito

Fórum Inter-religioso
para uma Cultura
de Paz e Liberdade
de Crença

O

Estado de São Paulo é
pioneiro em possuir
um espaço democrático de diálogo, instituído por
lei, com competência para implementar política de Estado,
de enfrentamento e combate
à intolerância religiosa e promoção da cultura de paz e liberdade de crença.
O Fórum Inter-religioso
para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença possui 103
membros, titulares e suplentes, de 27 segmentos religiosos, que se dedicam para que
o Estado fomente a criação de
políticas públicas de enfrentamento e combate à intolerância religiosa, além de promover a difusão da cultura de paz
e liberdade de crença religiosa
entre todos os indivíduos.
Entre as atribuições do
Fórum Inter-Religioso está
o incentivo ao diálogo entre
igrejas, templos, comunidades religiosas, organizações e
instituições público-privadas.
Com isso, traz para o debate
e sensibiliza lideranças públicas e religiosas sobre a importância da propagação da
cultura de paz.

Encontro inter-religioso

“Independentemente
da
cor da nossa pele, do nosso
credo, todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Nós
trabalhamos para buscar a
harmonia, o diálogo e a melhoria da qualidade de vida das
pessoas sem discriminação,
sem intolerância. O Fórum Inter-religioso é a prova de que
podemos viver com respeito e
em paz”, conclui o secretário
da Justiça e Cidadania.

São Paulo ganha lei
que regulamenta o
direito da liberdade
religiosa
O governador de São Paulo
sancionou em março de 2021 a
Lei Estadual de Liberdade Religiosa, inédita no país e uma das
pioneiras no mundo. Aprovada
pela Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) em novembro de 2020, a Lei nº 17.346/21
Ações 2021- SJC
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regulamenta o princípio constitucional do livre exercício do
direito à crença em território
paulista e estabelece multas de
até R$ 87 mil em casos comprovados de perturbação de cerimônias religiosas, vandalização
de símbolos sacros e discriminação em escolas de ensino público e privado, como pelo uso
de trajes religiosos.
A nova lei tem 75 artigos e
versa também sobre punições
a quem impedir a posse ou
promoção de militares e servidores públicos por intolerância religiosa. O texto ainda
assegura o direito a funcionários públicos e estudantes de
escolas públicas e privadas, de
todos os níveis de ensino, de
se ausentar em dias de guarda
religiosa – mediante compensação em dias alternativos e
comprovação de serem membros de organização religiosa.

Dia Internacional da
Paz chama atenção
para o respeito ao
próximo
A Secretaria da Justiça e Cidadania promoveu no dia 21
de setembro palestra em celebração ao Dia Internacional da
Paz e propôs reflexão sobre o
tema, na sede da Pasta.
E vale reforçar que a SJC
mantém a campanha “Respeitar
o Próximo é Cultivar a Paz”, concebida para alertar a população
sobre a intolerância religiosa.
A campanha visa, ainda,
a divulgar o Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de
Paz e Liberdade de Crença,
para implantar políticas de
enfrentamento e combate à
intolerância religiosa e estabelecer um canal de diálogo
entre as religiões.

Secretaria da Justiça e Cidadania sedia palestra no Dia Internacional da Paz
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Para informações sobre a
adoção da campanha nos municípios, os interessados podem
buscar o Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e
Liberdade de Crença por meio
do telefone (11) 3291-2631 ou
pelo e-mail foruminterreligioso@justica.sp.gov.br. 
Denúncias
Em 2021, a Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania recebeu 200 denúncias
que envolvem casos de intolerância religiosa no Estado.
As denúncias de intolerância religiosa podem ser
feitas no portal www.ouvidoria.sp.gov.br ou nos telefones da Ouvidoria da Pasta: (11) 3291-2621 / 2624.
O Fórum Inter-Religioso também disponibiliza o e-mail
denunciaintoleranciareligiosa@justica.sp.gov.br.

fid

FID investiu mais de
R$ 20 milhões em
obras durante 2021

P

rojetos que visam ao
bem-estar da sociedade são viabilizados por
meio dos recursos disponibilizados pelo Fundo Estadual
de Defesa dos Interesses Difusos (FID), gerido pela SJC e
que administra os montantes
destinados à reparação dos
danos ao meio ambiente, aos
bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, ao consumidor,
ao contribuinte, às pessoas
com deficiência, ao idoso, à
saúde pública, à habitação
e urbanismo e à cidadania,
bem como a qualquer outro
interesse difuso ou coletivo
no território do Estado.
Em 2021, foram entregues 19 projetos que totalizaram um investimento de
R$ 24.488.089,92, sendo R$
20.669.124,02 com recursos
do FID e R$ 3.818.965,90 investidos pelas prefeituras,
como contrapartida.
“Os recursos do FID provêm de multas aplicadas por
degradação ao meio ambiente, prejuízos ao consumidor,
doações de pessoas físicas ou
jurídicas e rendimentos de
aplicação financeira”, explica o
responsável pelo FID.

Reforma e revitalização da Praça Matriz de Nipoã

Só neste ano, os cidadãos
paulistas foram beneficiados
com a criação do Parque Municipal, em Pedreiras; criação
do Bosque Urbano de Educação, em Olímpia; revitalização
do Parque Municipal Ruy Raphael da Rocha, em Santa Gertrudes, e muito mais.
Em 2021, o FID arrecadou
receitas financeiras no total
de R$ 34,1 milhões. No mesmo
período foram liberados R$
20,8 milhões para custear os
projetos em andamento.
Durante o ano, o FID assinou 3 novos convênios, sendo 2 com os municípios de
Taubaté e Emilianópolis e 1
com a Organização da Socie-

dade Civil Associação Amigos
Metroviários dos Excepcionais, que totalizaram R$ 2,67
milhões, sendo R$ 2,4 milhões
com recursos do FID e R$ 267
mil de contrapartida.
Há, ainda, previsão de assinatura de 2 novos convênios
restantes do Edital de 2017,
que totalizarão investimento
de R$ 2,1 milhão, sendo R$ 1,9
milhão com recursos do FID
e R$ 172 mil com recursos de
contrapartida.
Em 18 de dezembro foi lançado um novo Edital com cerca
de R$ 180 milhões que certamente beneficiarão à população
e os temas protegidos pela legislação como o meio ambiente.
Ações 2021- SJC

33

fid
Obras concluídas e
entregues em 2021

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEREIRAS
Projeto: criação do Parque
Municipal.
Custo do projeto:
R$ 2.040.920,09
FID: R$ 1.851.920,09
Município: R$ 189.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE OLÍMPIA
Projeto: criação do Bosque
Urbano de Educação
Custo do projeto:
R$ 881.544,09
FID: R$ 799.080,55
Município: R$ 82.463,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SABINO
Projeto: reforma do Centro de
Convivência dos Idosos
Custo do projeto:
R$ 200.091,14
FID: R$ 190.553,47
Município: R$ 9.537,67

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SIMÃO
Projeto: construção de um
Parque Ecológico na Rua Nicarágua no Bairro Bento Quirino
Custo do projeto:
R$ 3.186.069,36
FID: R$ 2.971.601,05
Município: R$ 214.468,31

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA GERTRUDES
Projeto: revitalização do
Parque Municipal Ruy
Raphael da Rocha
Custo do projeto:
R$ 1.177.091,85
FID: R$ 814.570,12
Município: R$ 362.521,73

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NIPOÃ
Projeto: reforma e revitalização da Praça Matriz
Custo do projeto:
R$ 855.398,81
FID: R$ 758.475,60
Município: R$ 96.923,21
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PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE IBIRÁ
Projeto: reforma e reestruturação do Balneário Joaquim
Lemos
Custo do projeto:
R$ 997.850,81
FID: R$ 947.958,27
Município: 49.892,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MERIDIANO
Projeto: Parque Ecológico
Múltiplo Uso
Custo do projeto:
R$ 3.499.968,25
FID: R$ 2.968.765,77
Município: R$ 531.202,48

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIFAINA
Projeto: revitalização e ampliação do Bosque Municipal
de Rifaina - Espaço de Integração Social e Ambiental
Custo do projeto:
R$ 1.051.218,90
FID: R$ 970.583,17
Município: R$ 80.635,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRANÓPOLIS
Projeto: Prainha Ecológica
Águão
Custo do projeto:
R$ 1.414.778,67
FID: R$ 1.414.778,67
Município: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVAIS
Projeto: recuperação de Áreas
Degradadas de Erosões e
Construção de Dissipadores
Custo do projeto:
R$ 1.062.151,97
FID: R$ 971.869,05
Município: R$ 90.282,92

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CERQUILHO
Projeto: revitalização do
Centro Olímpico Municipal contenção de área com erosão
Custo do projeto:
R$ 812.965,58
FID: R$ 763.440,39
Município: R$ 49.525,19
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
Projeto: adequação da Infraestrutura do Parque Natural
Municipal Cachoeira da Marta
Custo do projeto:
R$ 1.738.536,07
FID: R$ 1.605.944,13
Município: R$ 132.591,94

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Projeto: construção de Parque
Linear, Passeio e Ciclovia
Custo do projeto:
R$ 2.269.233,93
FID: R$ 1.992.305,28
Município: R$ 276.928,65
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UNESP – UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA –
CAMPOS BOTUCATU
Projeto: reforma e ampliação do
Centro de Medicina e Pesquisa
em Animais Selvagens (CEMPAS)
Custo do projeto:
R$ 3.431.226,54
FID: R$ 1.998.272,02
Universidade: R$ 1.432.954,52

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOCORRO
Projeto: “Praça do Amanhã –
Saúde e bem-estar para todos”
Custo do projeto:
R$ 1.011.079,23
FID: R$ 961.079,23
Município: 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO ALEGRE
Projeto: “Centro de Lazer e
Núcleo de Justiça Comunitária”
Custo do projeto:
R$ 982.862,15
FID: R$ 933.719,04
Município: 49.143,11

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVANHANDAVA
Projeto: “Revitalização da
Estação Ferroviária, Praça da
Esplanada e Vias de Acesso”
Custo do projeto:
R$ 772.621,79
FID: R$ 686.900,92
Município: 85.720,87

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA INDEPENDÊNCIA
Projeto: “Implantação do Canal / Galeria de Drenagem”
Custo do projeto:
R$ 1.299.629,78
FID: R$ 999.987,98
Município: R$ 299.641,80

O FID celebrou no período
de 2019 até 31 de dezembro
de 2021 o total de 133 convênios com órgãos do poder
público e da sociedade civil,
totalizando
aproximadamente R$ 148,2 em investimentos, sendo R$ 126,6
milhões com recursos do
FID e R$ 21,5 milhões com
recursos de contrapartida.

CENTRO DE
INTEGRAÇÃO DA
CIDADANIA PRESTOU
MAIS DE 965 MIL
ATENDIMENTOS
EM 2021
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37

cic

O

programa Centro de
Integração da Cidadania (CIC) fez parte
dos inúmeros serviços prestados à sociedade pela Secretaria durante o ano de 2021.
O CIC conta com 18 unidades
que estão instaladas em regiões de alta vulnerabilidade social na capital, Grande
São Paulo, interior e litoral.
Foram 965.444 atendimentos realizados durante os 12
meses, o que corresponde a
uma média de 80.453 atendimentos por mês.
“O CIC foi e é um grande
diferencial na minha vida.
Trouxe para mim promoção
humana, cursos, segurança
para minha vida, integração
social. Fez com que eu me
sentisse mais segura. Hoje
eu sou autônoma, mas toda a
segurança que eu tenho hoje
eu não tinha antes. Veio para
mim depois que o Centro de
Integração da Cidadania entrou na minha vida. Quero
continuar participando, vendo e vibrando com tudo o que
ele traz para os moradores da
minha região”, celebra a usuária do CIC Cajamar Maria Penha Gonçalves, 51 anos.
O Centro de Integração
da Cidadania é um programa
do Governo do Estado de São
Paulo que tem como especificidade a integração de diversos órgãos públicos e organizações não governamentais
em um único espaço, tais
como: Defensoria Pública, Polícia Civil, Fundação PROCON e
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
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O Programa tem como
missão promover o exercício
da cidadania por meio da participação popular e garantir
formas alternativas de Justiça, tendo como objetivos o
acesso à Justiça; a prestação
de serviços gratuitos; a articulação e o fortalecimento de
redes e ações comunitárias; e
a educação para cidadania e
direitos humanos.
“O CIC é um programa que,
além de prestar serviços para
a população das periferias,
contribui para o exercício de
direitos e para a mobilidade
social dos cidadãos, oferecendo oportunidades efetivas para
quem mais precisa”, explica a
coordenadora do Centro de Integração da Cidadania.

Mesmo com as restrições
adotadas para combater a
disseminação do coronavírus, em janeiro de 2021, dos
58 serviços oferecidos antes
da pandemia, 43 mantiveram-se ativos.
As doações de alimentos, kits de higiene pessoal,
máscara de proteção, vale-alimentação foram intensificadas, chegando a um total
de 91.414 itens, entre cestas
básicas, máscaras, sabonetes,
produtos de limpeza, roupas,
cobertores, kit higiene, durante o ano.
As unidades promoveram
também feiras de emprego e
encaminhamento para processos seletivos, realizados
virtualmente.

CIC Cajamar distribuiu 518 cestas básicas para famílias da região

cic
“No período de pandemia,
as unidades CIC serviram como
um forte promotor de políticas
públicas de assistência social
e um importante difusor de
informações úteis para as populações vulneráveis, público-alvo do Programa”, considera
a coordenadora.

CIC prestou mais de
6.000 atendimentos
durante o “Cidadania
em Movimento” em
Barretos
A Secretaria da Justiça e Cidadania efetuou 6.234 atendimentos durante o “Cidadania
em Movimento” promovido
no dia 15 de outubro, das 8h
às 16h, em frente ao Fórum da
Região dos Lagos, no município de Barretos. A ação reuniu
atividades do Centro de Integração da Cidadania (CIC), de
programas da SJC, do Instituto de Medicina Social e Criminologia (Imesc), da Fundação
Procon, do Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São
Paulo (IPEM) e da Fundação
Instituto de Terras do Estado
de São Paulo (Itesp), todos
vinculados à Secretaria da
Justiça e Cidadania.
A iniciativa ofereceu serviços gratuitos como a emissão
de 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;
RG para menores de 18 anos
e brasileiros; 2ª via de Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e orientação de 1ª via
de Carteira de Trabalho e Previdência Social – Digital.

Cidadania em Movimento

Os munícipes contaram
com cadastro para vagas de
emprego, orientação sobre
formalização e regularização de Microempreendedor
Individual (MEI), acesso ao
microcrédito pelo Banco do
Povo Paulista, atendimento
jurídico e outros. Durante a
ação, ainda foram distribuídos 3.000 sacos de pipoca,
500 algodões-doces e 4.000
copos de água mineral.
Na área da saúde, foram
disponibilizados
exames
preventivos de câncer bucal,
medição de pressão arterial,
orientação nutricional, carre-

ta da mamografia e carreta do
exame papanicolau. Além de
teste de paternidade, o DNA,
gratuito e destinado às pessoas de baixa renda, mediante
assinatura de declaração de
hipossuficiência.
A população também teve
acesso a serviços relacionados
à beleza e ao lazer, como corte
de cabelo e manicure. E mais,
atividades recreativas para
crianças; aula de zumba, oficinas de pintura em tecido e crochê e apresentações de dança,
musicais e artísticas.
Em 2021, foram realizadas outras quatro edições do
Ações 2021- SJC
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CIC Norte: Cidadania em
Movimento SIAT II - unidade
de Serviço Integrado de
Acolhimento Terapêutico,
em Brasilândia.
557 atendimentos.
CIC Campinas: serviços de
documentação e saúde.
1.123 atendimentos.

CIC Cajamar: serviços da
OAB, Junta Militar e Procon.
243 atendimentos.
CIC Sede: foram atendidas
800 pessoas que vivem em
situação de rua.

SIAT II

Cidadania em Movimento, totalizando 8.957 atendimentos.
O Programa CIC possui
um forte trabalho de articulação de parcerias e fomento
de redes. Por meio da união
de diversos atores, consegue
oferecer importantes serviços
e atividades para a população.

CIC inaugurou quatro
Centros de Auxílio
à Mulher em 2021
A Secretaria da Justiça
e Cidadania, atendendo a
determinação do governador, inaugurou no segundo semestre de 2021 quatro unidades do Centros de
Auxílio à Mulher (CAM) no
Centro de Integração da Cidadania (CIC), unidades Leste, Oeste, Norte e Ferraz de
Vasconcelos.
O CAM acolhe vítimas de
violência doméstica. O in40
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tuito é resgatar, qualificar,
empoderar e recolocá-las na
sociedade com dignidade,
respeito e em segurança.
“Este é um importante
projeto do Governo do Estado
de São Paulo e do governador.
É mais um trabalho desenvolvido para auxiliar a mulher
com relação aos seus direitos
e combater a violência doméstica. É muito importante
que a mulher se sinta protegida pelo Estado, que ela venha ao CAM e faça o seu relato
para que possamos auxiliá-la
e punir o agressor”, explica o
secretário da Justiça.
Durante as inaugurações foram disponibilizados
inúmeros serviços, como
emissão de RG, Certidões
de Nascimento, Casamento
e Óbito; atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), ao idoso e ao egresso; encaminhamento para
exames de mamografia (com

guia médica) e workshop de
maquiagem.
“Além de oferecer acolhimento e atendimento para
as mulheres vítimas de violência, o CAM traz para elas
oportunidades de qualificação profissional e emprego,
contribuindo para o empoderamento dessas mulheres
para que seja possível o rompimento do ciclo de violência. É uma política pública
efetiva do Governo do Estado
de SP”, salienta a coordenadora do programa.
Nas ocasiões, ainda foram
distribuídas cestas básicas doadas pelo Fundo Social e brindes (oferecidos por Natura,
Cruz Vermelha e Projeto Recomeçar) e livros temáticos (doados pelo Senac). A iniciativa
conta com o apoio da Patrulha
da Polícia Militar Lei Maria da
Penha, Instituto GAMA, Cruz
Vermelha, Natura, Fundo Social, Senac e voluntários.

cic

CIC Leste - Rua Padre Virgílio Campelo, 150, Encosta
Norte/Itaim Paulista - Telefone: (11) 2562–2440
CIC Norte - Rua Ari da Rocha
Miranda, 36 – Jova Rural
Telefone: (11) 2249–5384

CIC Ferraz de Vasconcelos
- Rua Américo Trufelli, 60 Ferraz de Vasconcelos
Telefone: (11) 4675–5320
CIC Oeste - Estrada de Taipas, 990 - Jaraguá/SP
Telefone: (11) 3942–5228

CIC promoveu
Recomeçar
Itinerante para
auxiliar egressos do
sistema prisional
O Centro de Integração da
Cidadania (CIC) sediou 7 edições do projeto Recomeçar

Itinerante, destinado a egressos do sistema prisional, nas
unidades CIC Oeste, CIC Norte,
CIC Sul, CIC Casa da Cidadania,
CIC Grajaú, CIC São Vicente e
CIC Campinas. Foram beneficiadas 104 pessoas.
O Recomeçar Itinerante
inclui egressos do sistema
carcerário no mercado de trabalho, além de contribuir com
a socialização e o desenvolvimento da autoestima para o
exercício da cidadania.
A iniciativa facilita o processo entre o egresso e as empresas para a recolocação no
mercado de trabalho.
Recomeçar é um projeto da
rede Gerando Falcões, criado
em 2015, para reintegrar à sociedade homens e mulheres,
egressos de penitenciárias
e presídios, que cumpriram
suas penas e carecem de apoio
para dar um novo rumo à vida.

CIC Itinerante iniciou
serviços na Praça
da Cidadania de
Paraisópolis
O secretário da Justiça e
Cidadania acompanhou no
mês de agosto a inauguração
dos serviços do CIC Itinerante
na Praça da Cidadania de Paraisópolis, localizada na Rua
Independência, 445, Vila Andrade. A iniciativa conta com
a parceria do Fundo Social de
São Paulo. A nova instalação
tem como objetivo garantir a
oportunidade de atendimento
e orientação em diversas áreas para as pessoas em vulnerabilidade social.
“É uma bandeira do Governo de São Paulo defender os direitos da população. Iniciamos
em Paraisópolis um importante trabalho desenvolvido pelo
CIC que ajudará os munícipes

CIC Oeste promove Recomeçar Itinerante para auxiliar egressos do sistema prisional
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cic
com a prestação de serviços,
como 2ª via de Certidão de
Nascimento, Casamento e Óbito, 2ª via de conta de telefone e
luz, orientação jurídica e tantos
outros”, esclarece o secretário.
A implantação do atendimento do CIC na Praça da
Cidadania evitará o deslocamento do cidadão para longe
de sua casa.
Veja a lista completa dos
serviços disponibilizados:
• 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito
• Ofício para casamento gratuito
• 2ª via do CPF
• 2ª via de conta de água
• 2ª via de conta de telefone
(é necessário ter cadastro no
Meu Vivo)
• 2ª via de conta de energia
(é necessário ter cadastro na
Enel)
• Atestado de Antecedentes
Criminais
• Agendamento dos serviços
do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (caso a
agenda esteja liberada)
• Pesquisa do Número de
Identificação Social – NIS
• Pesquisa do número do Título Eleitoral
• Pesquisa no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN.
• Procon
• INSS
• Defensoria Pública Estadual
No dia 11 de dezembro, o
governador anunciou que o
CIC prestará serviço em todas
as Praças da Cidadania do Estado, com a emissão de segun42
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da via de documentos. Acompanhe a programação das 18
unidades CIC no site www.justica.sp.gov.br.

Secretaria da
Justiça inaugurou
unidade do Conselho
Tutelar no CIC
Francisco Morato
O município de Francisco
Morato recebeu em outubro
uma unidade do Conselho Tutelar instalada no Centro de
Integração da Cidadania (CIC)
localizado na Rua Tabatinguera, 45.
A população desfrutou de
uma programação especial,
que levou diversão para as
crianças, apresentação da Orquestra Pró-Morato, exposição de quadros, Dia de Beleza
e apresentações musicais para
os moradores que residem no
entorno da unidade.
Na ocasião, ainda foram
inaugurados outros serviços,
como o Programa de Apoio à
População LGBTQIA+, INSS
Digital, Conselho Tutelar, CadÚnico e serviços digitais de
documentação.
“O nosso papel como poder público é orientar a população sobre os seus direitos,
além dos serviços oferecidos
para emissão de documentos,
mediação de conflitos familiares, o apoio à população LGBTQIA+”, afirma o secretário
da Justiça, que participou da
inauguração. “As pessoas são
diferentes, mas têm direitos
iguais”, completa.

Serviços disponibilizados
na unidade:

• IMESC – DNA
• OAB-orientações jurídicas
• Mutirão da visão
• 2ª via de Certidão de Nascimento, RG, Carteira de Trabalho
• Seleção de vagas de emprego
• PROCON
• SEBRAE
• DETRAN
• Cadastro Único
• Cejusc-Execução Fiscal
• Necrim
• PAT
• Vale-gás
• SP Acolhe Impressão de CPF
- 1º via
• Impressão de CPF
• CPF
• Contribuinte Imposto de
Renda - Gerar código de acesso p/ Pessoa Física
• Atestado de Antecedentes
Criminais
• RG
E, em 2022, o trabalho não
para. Saiba qual a unidade
CIC mais próxima de você no
site www.justica.sp.gov.br. Na
nossa página você encontrará
o endereço e o telefone dos
CIC. Para evitar aglomerações,
os atendimentos estão sendo
agendados. Ligue e marque o
seu horário para ser atendido
com total segurança.

CIC encaminhou mais
de 9.000 candidatos
para processos
seletivos em 2021
O Centro de Integração da
Cidadania (CIC) promoveu
inúmeros processos seletivos

cic

CIC Grajaú abre processo seletivo e dezessete pessoas são contratadas

para vagas de emprego durante o ano de 2021, efetivando
mais de 9.000 encaminhamentos de usuários das unidades
Oeste, Leste, Grajaú, Campinas, Norte, Sul, Casa, Feitiço da
Vila, Francisco Morato, Ferraz
de Vasconcelos e Guarulhos.

CIC e Fundo Social
capacitaram mais de
495 alunos
O CIC, em parceria com o
Fundo de Solidariedade do
Governo do Estado de São
Paulo, já realizou mais de 15
cursos profissionalizantes só
neste ano. Aproximadamente,
495 alunos foram qualificados
profissionalmente nas áreas
de beleza, moda, construção
civil, gastronomia, hospitalidade, informática e programação, entre outros.
São centenas de pessoas
que hoje atuam como cabeleireiros, maquiadoras, depila-

doras, pedreiros, manicures,
costureiros, bordadeiras, auxiliares administrativos, panificadores, confeiteiros, pizzaiolos. A iniciativa transforma
vidas e proporciona independência e autonomia por meio
da qualificação profissional.
Lidia Rocha fez o curso
de cuidador de idosos no CIC

Norte e encontrou um propósito de vida. “Aprimorei meus
conhecimentos teórico e prático nessa profissão incrível que
escolhi para minha vida, para
dedicar meu amor ao próximo. Esse conhecimento me
abriu portas. Hoje trabalho
como cuidadora. Desde que
eu fiz o curso não parei mais
de trabalhar na área. Sou grata pela oportunidade e espero
que outras pessoas façam os
cursos oferecidos pelo CIC e
melhorem de vida.”
Veja o que os cursos podem
oferecer e se inscreva na unidade CIC mais próxima de você.
Escola de Beleza: visa a
proporcionar experiência teórica e prática na área da beleza e bem-estar. Nos cursos são
ensinadas técnicas atuais usadas por profissionais da área
para que os alunos consigam
uma vaga no mercado de trabalho ou possam empreender,
abrindo o seu próprio negócio.

Curso de corte e costura no CIC do Imigrante
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A Escola de Moda, Casa e
Papelaria tem como objetivo a
inclusão e a autonomia social
e dar efetivas oportunidades à
população de baixa renda por
meio do ensino de técnicas de
corte, costura e confecção.
A Escola de Gastronomia
promove o ensino de habilidades técnicas básicas para
inserção no mercado de trabalho e/ou voltada ao empreendedorismo, possibilitando
a geração de renda para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.
A Escola de Informática,
visando ao crescimento do
mercado tecnológico e a grande procura por profissionais
no setor, capacita os alunos,
a fim de reduzir a vulnerabilidade social.

CIC efetuou 6.730
atendimentos em
ação destinada
a moradores em
situação de rua
A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Centro
de Integração da Cidadania
(CIC), prestou 6.730 atendimentos para moradores em
situação de rua durante a ação
‘Juntos por Todos’, realizada
no dia 9 de dezembro no Pátio
do Colégio, Centro da capital.
Promovido em alusão ao
Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado
em 10 de dezembro, o evento
atendeu à população em situação de rua e ofereceu gratuitamente serviços estaduais,
44
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Atendimento de saúde no Pátio do Colégio

municipais e de organizações
não-governamentais.
O vice-governador de São
Paulo e o secretário da Justiça
e Cidadania percorreram as
mais de 30 tendas montadas
para atender aos cidadãos.
“As pessoas em situação de
rua precisam da ajuda das associações, dos empresários e
órgãos públicos. Viemos para
promover mais um ato de cidadania e respeito a essas
pessoas que pedem auxílio e
trabalho para retomar suas vidas”, afirmou o secretário.
No Polo de Cidadania, foram efetuadas 177 solicitações
de segunda via de Certidão de
Nascimento, Casamento e Óbito; 90 consultas e regularização
de benefícios do Cad Único; 81
cadastros de emprego; 45 atendimentos jurídicos; 30 orientações para egressos do sistema
penitenciário; e 21 orientações
do POPRua, com serviços da
rede socioassistencial.

Ainda no Polo de Cidadania, a população teve acesso a
serviços on-line (atestado de
antecedentes, 2ª via de contas,
2ª via de CPF, dentre outros)
e orientação sobre pobreza
menstrual com a doação 1.000
kits com absorventes.
No Polo de Saúde, foram
efetuados também exames
de diabetes (160), HIV, sífilis, hepatite B e C (290);
aferição de pressão arterial
(160) e orientação sobre
saúde bucal (200), com distribuição de kits contendo
produtos de higiene para todos os usuários.
Francisco, de 63 anos,
aproveitou para tirar dúvidas
a respeito de alguns sintomas
e, após a aferição de pressão
e do teste de glicemia, foi informado da taxa elevada. “Minha pressão está boa, mas a
glicemia bem alta. Preciso me
cuidar para não sofrer com a
diabetes”, afirmou.

cic

Atendimento para vagas de emprego

Também em estrutura
montada no Pátio do Colégio,
cerca de 100 pessoas puderam tomar banho nas cabines
instaladas e receberam roupas. No Polo Cultura e Beleza, foi desenvolvida uma ação
lúdica para crianças e oficina
musical, além de corte de cabelo (70); serviço de esmalta-

Momento de maquiagem e beleza

ção (15) e maquiagem (30).
Elenice é moradora de um
abrigo e se encantou com a
possibilidade de se maquiar.
“Fiquei tão feliz, acho que estou bonita, tão bom ser cuidada”, frisou, ao relatar que
ganhou escovas de dente. “Já
fico pensando em como será
gostoso escovar meus dentes”,

celebrou, e seguiu para a tenda do Cate, onde se candidatou a vagas de emprego.
Ainda foram oferecidos
acesso a programas da Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo; orientação sobre álcool e drogas;
cadastro no programa Trabalho Inclusivo; orientação sobre
Carteira Reservista e orientação acerca de emissão de RG.
A ação Juntos por Todos
contou com a parceria da Fambras (Federação das Associações Muçulmanas do Brasil); da
Igreja São José de Anchieta; das
Secretarias da Administração
Penitenciária, Desenvolvimento Social, Pessoa com Deficiência e Saúde; Prefeitura de São
Paulo; Associação Comercial,
Recomeçar — Gerando Falcões;
Cruz Vermelha; Rede Social do
Centro; Banho de Amor; CRATOD (Centro de Referência Álcool, Tabacos e Outras Drogas)
e SEFRAS - Serviço Franciscano
de Solidariedade. 

Ações 2021- SJC

45

diálogo

Ouvidoria: a porta de
acesso da população
ao governo

É

possível que você já tenha ouvido falar sobre
o termo “Ouvidoria” ou
já recorrido a essa instância
depois de ter algum problema com produtos ou serviços
prestados por empresas privadas. Mas nem todo mundo
sabe que existe uma rede pública de ouvidorias, ligadas
aos órgãos governamentais,
para atendimento gratuito à
população. No Governo do Estado de São Paulo, a Ouvidoria
busca promover a transparência pública, o acesso à informação e a defesa dos usuários
do serviço público estadual.
A Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania foi
instituída para ser um canal
direto de comunicação entre os cidadãos e as unidades da Pasta. É responsável
por receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões,
pedidos de informações e
outras solicitações às áreas responsáveis da SJC, para
que sejam feitas a apuração e
solução dos casos.
Cabe, ainda, mencionar que
cada Ouvidoria atua de forma
transparente, independente e
imparcial. As vinculadas à Se46
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cretaria da Justiça e Cidadania
(Fundação Casa, Procon, Itesp,
Imesc e Ipem) contam com
suas próprias Ouvidorias conforme o assunto de sua competência, para melhor atender
o cidadão.
“É um instrumento necessário para o aperfeiçoamento
da democracia e para a ampliação dos mecanismos de
controle e transparência da
gestão pública”, reforça o secretário da Justiça e Cidadania.
As denúncias recebidas
concentram-se
respectivamente nos casos de discriminação em razão de orientação
sexual e/ou identidade de gênero, aos portadores do vírus
HIV ou às pessoas com AIDS,
discriminação racial e por motivo religioso.
Em 2021, a Ouvidoria da
SJC recebeu 590 denúncias de
discriminação, sendo 133 de
caráter étnico-racial; 199 por
intolerância religiosa; 241 em
razão de orientação sexual e/
ou identidade de gênero e 17
por discriminação de pessoas
com HIV/Aids.
As denúncias são examinadas de forma individual e,
caso apresentem elementos
essenciais para sua apuração,

são encaminhadas às Coordenações responsáveis.
A Ouvidora da SJC é a gestora do Termo de Cooperação
Técnica entre a Secretaria da
Justiça e Cidadania e o Tribunal de Justiça, sendo responsável por oferecer suporte
administrativo e assessorar
na organização das sessões de
mediação de conflitos.
Em razão da pandemia
de Covid 19, em outubro de
2020 as mediações de conflitos relacionadas às denúncias
de discriminação voltaram a
ocorrer por videoconferência.
Em 2021, foram efetuadas 42
sessões de mediação.
É importante destacar que,
a partir das informações trazidas pelos cidadãos, é possível
identificar e apontar melhorias, propor mudanças e apurar situações irregulares no
órgão ou entidade.
A Ouvidoria oferece atendimento ao público de segunda a
sexta-feira, das 10h às 17h, por
meio de atendimentos presencial, virtual e telefônico. Entre
em contato pelo site www.ouvidoria.sp.gov.br, pelo telefone
(11) 3291-2624 ou presencialmente no Pátio do Colégio, 148
– Centro de São Paulo. 

procon

Um órgão de
proteção e defesa
dos consumidores

O

Procon-SP tem como
missão principal equilibrar e harmonizar as
relações entre consumidores e
fornecedores, tendo por objetivo
elaborar e executar a política de
proteção e defesa dos consumidores do Estado de São Paulo.
A Fundação é o ente público pioneiro na defesa do consumidor do Brasil, sendo considerada sinônimo de respeito
na proteção dos direitos do
cidadão. Os frutos deste trabalho são colhidos a cada passo

na proteção do consumidor, e
na incessante busca, por meio
dos serviços oferecidos pela
instituição, para a melhoria
da qualidade de vida da população, bem como para promover o exercício da cidadania.
Dentre as inúmeras atividades
e conquistas do Procon em
2021, merecem destaque:
• O posto de atendimento ao
consumidor do Procon-SP,
instalado no 8º Distrito Policial do DECAP, completou
um ano de funcionamento

Ficais do Procon fiscalizam loja de pet shop

no dia 25 de agosto. O resultado da parceria com
a Secretaria da Segurança
Pública garantiu até novembro deste ano 1.944
atendimentos, entre consultas, reclamações e audiências de conciliação.
• Assinatura de convênio entre o Procon-SP e 107 municípios no Estado: Diadema,
João Ramalho, Botucatu, Dracena, Getulina, Mauá, Santa
Isabel, São Carlos, Suzano,
Cajobi, Rancharia, Peruíbe,
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Guararapes, Santana de Parnaíba, São Simão, Altinópolis,
Cravinhos, Itatiba, Itupeva,
Lucélia, Monte Aprazível,
Bofete, Cândido Rodrigues,
Guaraci, Guatapará, Óleo, Andradina, Aparecida, Taquaral,
Atibaia, Bariri, Salto Grande,
Salmourão, Porto Feliz, Pirangi, Bento de Abreu, Piquete, Pitangueiras, Pedreira,
Promissão, Bauru, Bertioga,
Sebastianópolis do Sul, Catanduva, Magda, Santo André, Urupês, Várzea Paulista,
Itapetininga, Mairiporã, Presidente Epitácio, São Caetano
do Sul, Votorantim, Rincão,
Ipuã, Poá, Salto de Pirapora,
Cajuru, Serra Negra, Taiaçu,
Herculândia, Iperó, Águas
da Prata, Mococa, Monte
Mor, Guarantã, Taquarituba, Redenção da Serra, Tabapuã, Turmalina, Tremembé, Irapuã, Iepê, Jaboticabal,
Mairinque, Nova Luzitânia,
Ibirá, São Pedro do Turvo,
Palmares Paulista, Analândia, Agudos, Sales, Embu
Guaçu, Carapicuíba, Garça,
Guariba, Pederneiras, Jarinu,
Alto Alegre, Potim, Taboão da
Serra, Cedral, Cesário Lange,

Fiscalização em padaria
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Franco da Rocha, Ilhabela,
Itu, Jandira, Junqueirópolis, Santa Cruz do Rio Pardo,
Severínia, Itapevi, Valentim
Gentil, Florida Paulista, Santa
Branca, São José dos Campos,
Viradouro e Pardinho.
A Escola de Proteção e Defesa do Consumidor (EPDC)
ministrou palestras online sobre os temas Mestres
do Consumidor; Lei Geral
de Proteção de Dados; Pequenos Empresários: CDC;
Orientação Financeira; Dívidas e Dúvidas; e Armadilhas do Consumo.
O Procon-SP acionou a Polícia Civil, por meio de ofício,
para apurar vazamento de
dados pessoais de 220 milhões de brasileiros. O caso
foi encaminhado para a Divisão de Crimes Cibernéticos.
Procon-SP e Prodesp lançaram o novo Sistema de Atendimento Digital do Procon-SP. O sistema, mais intuitivo,
moderno e interativo, permite que todo o atendimento de
defesa do consumidor seja
feito de forma digital.
Golpe delivery – O Procon
orientou a população após

observar um aumento de
87% nas reclamações sobre golpes aplicados por
entregadores de aplicativos
de celular especializados
em delivery de comida. De
janeiro a novembro deste
ano, foram registrados 527
atendimentos contra as empresas Ifood, Rappi e Uber
Eats. No mesmo período do
ano passado foram 287.
• Procon-SP lançou a Central
do
Superendividamento
- Com a entrada em vigor
da Lei do Superendividamento, o consumidor conta
com auxílio da instituição
para repactuar as dívidas
com seus credores.
•	
Lançamento do Procon-SP
Ambiental para aumentar
a fiscalização sobre operações de compra e venda
ilegal da madeira nativa no
território paulista. A nova
modalidade conta com
força-tarefa composta de
técnicos da Fundação Procon-SP, agentes da Polícia
Militar Ambiental e da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente (SIMA) para
promover ações de vistoria
em comércios de venda de
corte de madeira (madeireiras) e verificar a procedência da matéria-prima.
O Procon-SP lançou o
ranking dos perturbadores –
lista das empresas que ligam
ou enviam mensagens para o
consumidor que está inscrito
no cadastro “Não Me Ligue”,
desrespeitando a escolha de
quem não quer receber ofertas
de telemarketing. O ranking,
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Vigia acirrada em supermercado

que é atualizado mensalmente, tem como objetivo reforçar
o respeito à legislação.

Planos de saúde
O Procon-SP entrou, junto
com a Procuradoria Geral do
Estado, com Ação Civil Pública contra a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
para garantir que as operadoras de planos de saúde coletivos não apliquem reajustes
anuais abusivos. Na ação, o
Procon-SP pede que a agência reguladora seja obrigada
a implementar mecanismos
de identificação, prevenção e
correção de reajustes anuais
abusivos em planos coletivos.
O Procon-SP enviou um
ofício à Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) solicitando a relação completa
de todos os planos coletivos
de um único usuário. A informação permitirá identificar

as situações em que um falso
plano coletivo acoberta um
autêntico plano individual. Os
falsos coletivos deverão ser
convertidos imediatamente
em individual, beneficiando os
consumidores com o controle
do órgão regulador e com o
fim dos reajustes anuais aplicados sem nenhum controle
ou justificativa.

Operações
Operação Verão – Equipes
dos Núcleos Regionais de Santos e de São José dos Campos
fiscalizaram 212 estabelecimentos no litoral do estado,
dos quais 79 (37,26%) apresentaram irregularidades.
Operação GLP13, realizada com o objetivo de apurar
abuso de preços na venda de
botijão de gás de cozinha 13 kg.
Fiscais da Fundação Procon-SP
notificaram cinco estabelecimentos por comercializarem o

produto acima do preço sugerido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis).
Primeira operação do Procon-SP Ambiental – Especialistas do Procon-SP, agentes da
Polícia Militar Ambiental e da
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente fecharam sete
locais por venda de madeira
ilegal e apreenderam 600 metros cúbicos do produto.
A Fundação Procon-SP
faz atendimento presencial e
virtual. É possível tirar dúvidas e registrar reclamações
através do site e pelo aplicativo ProconSP disponível
para Android e iOS. Também
está presente nas principais
redes sociais: Instagram (https://www.instagram.com/
proconsp/), Facebook (https://www.facebook.com/
proconsp, Twitter (https://
twitter.com/proconspoficial)e
Youtube (https://www.youtube.com/c/TVProconSP). 
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Política agrária e
fundiária no Estado

A

Fundação Instituto de
Terras do Estado de São
Paulo – “José Gomes
da Silva” (Itesp) é o órgão responsável pelo planejamento e
execução das políticas agrária e
fundiária do Estado de São Paulo. Todas as suas ações são pautadas pelo resgate da cidadania,
uso sustentável e preservação
dos recursos naturais e o desenvolvimento social e econômico,
bem como a inserção dos pequenos agricultores atendidos
em projetos públicos.
O Estado de São Paulo possui 140 áreas com projetos
implantados por meio de plaProdutores rurais colhendo hortaliças
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nos públicos de valorização e
aproveitamento dos recursos
fundiários, 98 localizados no
Pontal do Paranapanema. Neles estão assentadas 7.133 famílias. O Itesp presta, ainda,
assistência técnica a mais de
1.400 famílias quilombolas,
em 14 municípios nas regiões
do Vale do Ribeira, do Vale do
Paraíba e de Sorocaba. Além
disso, o Itesp já entregou mais
de 46.000 títulos de propriedade no programa de regularização fundiária urbana e rural,
desenvolvido em parceria com
mais de uma centena de municípios paulistas.

Projeto de Lei
pretende dar
título definitivo
para mais de
7.000 famílias em
assentamentos
rurais
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria
da Justiça e Cidadania e da
Fundação Itesp, encaminhou
para a Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei n° 410/2021
que propõe alteração da
Lei Estadual n° 4.957/1985
que dispõe sobre os planos

itesp

públicos de valorização e
aproveitamento dos recursos fundiários para incluir a
possibilidade da outorga de
Título de Domínio na fase
definitiva dos assentamentos
estaduais, garantindo autonomia ao produtor rural. O
PL deve beneficiar mais de
7.000 famílias.
A alteração permitirá que
a família assentada obtenha
o título definitivo da propriedade. Para isso, terá de atender as regras previstas, como
por exemplo o pagamento de
um valor da terra nua que
está sendo analisado pelos
deputados, além de comprovar que ocupa o imóvel há
pelo menos 10 anos.
A titulação possibilitará
ao produtor rural assentado
registrar a propriedade em
seu nome e alcançará a totalidade dos 140 assentamentos estaduais, em aproximadamente 150.000 hectares,
abrangendo 7.133 famílias,
o que representa mais de
30.000 pessoas.
“Graças a essa outorga de
títulos de domínio, que encaminhamos à Assembleia Legislativa, os produtores rurais
passarão a ser os verdadeiros
donos dessas terras”, esclarece o secretário da Justiça e
Cidadania.
No mesmo projeto legislativo busca-se também regularizar a questão dos imóveis
acima de 15 módulos fiscais e,
além de trazer segurança jurídica a estes produtores rurais,
encerrar litígios que se arrastam por décadas.

Cultivando Negócios:
“Plantou, Colheu,
Vendeu”
Um dos programas executados pela Fundação Itesp com os
produtores rurais de assentamentos e comunidades quilombolas é o Cultivando Negócios.
Trata-se de uma plataforma digital que facilita, faz a mediação
e aproxima os pequenos produtores rurais dos assentamentos
estaduais e comunidades quilombolas e compradores.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção e
a geração de emprego, renda
e desenvolvimento no campo.
O slogan criado pelo governo é
“Plantou, Colheu, Vendeu”.
O Cultivando Negócios visa a
gerar emprego, renda e desenvolvimento para todas as regiões
do Estado de São Paulo, como,

Plantação da alface

por exemplo, o Vale do Ribeira e
o Pontal do Paranapanema, com
a meta de aumentar a produção,
a lucratividade e criar tecnologias para os agricultores e comunidades quilombolas.
O programa foi criado em
2019 e, desde então, os produtores rurais dos assentamentos
comercializaram
aproximadamente R$ 790
milhões. Em 2021, a comercialização ultrapassou R$ 226
milhões. São produtos oriundos do campo e que chegam à
mesa de milhares de pessoas.

PPAIS é selecionado
para participar de
Fórum Sustentável
na Alemanha
O Programa Paulista da
Agricultura de Interesse Social
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(PPAIS), executado pela Secretaria da Justiça e Cidadania,
por meio da Fundação Itesp,
foi selecionado para ser apresentado no fórum MUPASS
— Dialogue Forum on Sustainable Public Procurement, realizado na Alemanha, no final
de setembro.
O fórum foi criado para
compartilhar boas práticas em
Compras Públicas Sustentáveis
efetivadas por governos da Europa, África e América Latina,
além de organismos da ONU
(como a FAO). Em cada ano debate-se um tema específico e, na
edição de 2021, o tema foi Compras Públicas de Alimentos.
O PPAIS é uma ação do Governo do Estado de São Paulo
que estimula a comercialização
dos produtos da agricultura
familiar paulista. No mínimo,
30% dos recursos orçamentários destinados à compra de
alimentos serão utilizados para
a compra direta de produtos da
agricultura familiar, in natura e
manufaturados, até o limite de
R$ 60 mil anuais por família,
sendo que R$ 30 mil são referentes ao PPAIS Leite, e os outros R$ 30 mil para aquisição
dos demais produtos.
O governo compra frutas,
verduras, legumes e outros
alimentos que serão utilizados
para produção de refeições
em órgãos estaduais como
hospitais, escolas e presídios,
entre outras instituições. De
janeiro a novembro de 2021,
o programa comercializou
R$ 7.438.109,80. Desde a sua
criação em 2012, foram mais
de R$ 48 milhões.
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Secretaria da
Justiça entregou
235 títulos para
moradores do
distrito de Cuiabá
Paulista
O Governo de São Paulo entregou em agosto de 2021, em
Mirante do Paranapanema,
235 títulos de regularização
fundiária urbana para moradores do distrito de Cuiabá
Paulista. Essa ação do Programa de Regularização Fundiária Urbana e Rural faz parte do
Programa Pontal 2030.
Desde a sua criação, o
Programa já entregou mais
de 46 mil títulos de proprie-

dade, o que representa uma
área de 1.640.488 metros
quadrados de terras regularizadas. De 2019 a 2021, a
Fundação Itesp fez a entrega
de 6.540 títulos em todo o
Estado de São Paulo, sendo
que 1.364 foram para a região do Pontal.
Atualmente, a Fundação
Itesp tem parceria com 112
municípios para regularização de 74 mil imóveis. Esse
número de parcerias e títulos
deve aumentar, pois a partir
de agora a instituição é responsável pela regularização
fundiária rural e urbana de
todos os municípios do Estado de São Paulo com até 15
mil habitantes.

Produtor rural recebe título de legitimação fundiária

itesp
Indígenas, ciganos e
famílias vulneráveis
receberam 14.272
cestas básicas na
pandemia
Com o objetivo de minimizar os impactos causados
pela pandemia nas famílias
carentes e gerar renda aos
produtores rurais assentados
e comunidades quilombolas,
o Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria da Justiça
e da Fundação Itesp, fez a entrega de 14.272 cestas básicas.
O programa beneficiou indígenas, ciganos e famílias em
situação de vulnerabilidade
social em todo o Estado.

“Somente no Vale do Ribeira e no Litoral Paulista foram
distribuídas 3.029 cestas básicas para comunidades indígenas, chegando a 60 mil quilos
de alimentos destinados para
mais de 50 aldeias”, disse o secretário da Justiça e Cidadania.
Essa ação da Fundação
Itesp doou 285 toneladas de
alimentos com investimento
de R$ 1.100.114,56. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP).

Cestas Básicas
A montagem e a entrega
das cestas de 20kg foram reali-

zadas pelos agricultores de assentamentos e comunidades
quilombolas com a supervisão
da Fundação Itesp, responsável por mobilizar os produtores rurais e orientá-los quanto
aos critérios de participação
na comercialização, qualidade,
quantidade e periodicidade de
entrega dos produtos.
O programa fez com que
os produtores rurais conseguissem escoar a produção,
muitas vezes parada durante o período da pandemia,
e, consequentemente, gerar
renda familiar.
Participaram da distribuição 19 associações e cooperativas de assentamentos rurais
e quilombolas.

Programas Vale
do Futuro e Pontal
2030: atenção social
do Governo de SP

Cestas de alimentos foram doadas às famílias vulneráveis

A Fundação Itesp está inserida nos dois principais programas de atenção social do
Governo do Estado com atividades de desenvolvimento e
qualidade de vida nas regiões
do Vale do Ribeira e Pontal do
Paranapanema. Trata-se dos
programas Vale do Futuro e
Pontal 2030.
O Vale do Futuro é uma
iniciativa inovadora que visa
a impulsionar ações de curto, médio e longo prazo para
o desenvolvimento social e
econômico do Vale do Ribeira, uma das regiões mais carentes do Estado. Nesse proAções 2021- SJC
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Manejo do apiário para colheita de mel

grama a Fundação Itesp está
inserida com ações de Regularização Fundiária Urbana,
Regularização Fundiária Rural, Cultivando Negócios, Programa Paulista da Agricultura
de Interesse Social (PPAIS) e
reconhecimento das Comunidades Quilombolas.
O Programa Pontal 2030
é dedicado ao alinhamento de políticas públicas para
a melhoria dos indicadores
sociais, econômicos e ambientais dos 32 municípios
definidos como prioritários
pertencentes à região de
Presidente Prudente, com o
acréscimo do município de
João Ramalho. Dentro dessa
54
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ação a Fundação Itesp trabalha com ações nos programas
de Regularização Fundiária
Urbana, Regularização Fundiária Rural, Cultivando Negócios e PPAIS.

Parceria com
o Sebrae leva
conhecimento
empreendedor para
quilombolas
Com o objetivo de levar conhecimento empreendedor às
comunidades quilombolas do
Vale do Ribeira, as Secretarias
da Justiça e Cidadania e De-

senvolvimento Econômico, em
parceria com o Sebrae, estão
realizando os cursos Empreenda Rápido e Empreenda Mulher em comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. A ação
faz parte do Programa Vale do
Futuro do Governo do Estado.
O programa “Empreenda
Mulher” incentiva a autonomia das mulheres, possibilitando acesso a crédito e oferta de cursos de qualificação.
O curso “Empreenda Rápido –
Descomplique” é um programa do Governo de SP com o
Sebrae-SP que oferece em um
só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou
ampliar o seu negócio.

itesp

Fundação Itesp presta assistência técnica para 1.445 famílias quilombolas

De acordo com a gerente regional do Sebrae-SP, os programas permitem ao participante
ampliar suas chances de sucesso porque atuam nos pontos
vitais do empreendedorismo.

Comunidade
Quilombola de
Ivaporunduva é
a primeira a ser
imunizada no Brasil
Em dia histórico, o governador do Estado de São Paulo,
acompanhado dos secretários
da Justiça e Cidadania e do Desenvolvimento Regional, iniciou em 26 de janeiro de 2021
o processo de imunização contra a Covid-19 das primeiras
famílias quilombolas do país
na comunidade de Ivaporunduva, no município de Eldorado, na região do Vale do Futuro.
Um dos primeiros a receber a vacina do Butantan, a CoronaVac, foi Benedito Alves da
Silva, 65 anos, mais conhecido

como Ditão, nascido e criado
na comunidade quilombola de
Ivaporunduva. É uma liderança quilombola das mais representativas do Brasil.
A Comunidade de Ivaporunduva foi reconhecida como
remanescente de quilombo em
1998 e titulada em sua porção
de terras públicas estaduais
em 2003. Com 110 famílias,
aproximadamente 350 pessoas, o quilombo se destaca
por sua organização e turismo
voltados para grupos estudan-

tis e pesquisadores recebidos
na própria comunidade, que
mantém no local uma pousada. Os quilombos produzem
banana, inclusive a orgânica, e
o palmito pupunha.
A Fundação Itesp presta assistência técnica para 1.445 famílias quilombolas, distribuídas
em 14 municípios. São 36 comunidades reconhecidas como remanescentes de quilombos pelo
Governo do Estado de São Paulo,
6 delas já tituladas em terras públicas estaduais.

Região do Vale do Ribeira
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Medicina Legal
e Criminologia
Atendimento
pericial foi mantido
durante a fase
vermelha de
Covid 19 no
Estado
O governo de São Paulo
qualificou como serviço essencial o atendimento pericial realizado no Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São
Paulo (Imesc) e manteve o funcionamento mesmo durante a
fase vermelha da pandemia de
Covid 19 no Estado, a mais restritiva da quarentena.

Imesc: perícias
médicas e exames
de DNA
O Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc)
é o maior centro de realização de perícias nas áreas de
Medicina Legal e de Investigação de Vínculo Genético da
América Latina. É reconhecidamente um órgão de excelência na área pericial, com
renomada atuação no campo
científico, tanto pela capacitação contínua de seus peritos
e contribuição na formação

Atendimento de perícias médicas e exames de DNA
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acadêmica de residentes em
Medicina Legal e Psiquiatria
Forense como pela difusão de
conhecimentos.
Cristian Gonçalves (deficiência intelectual), Marcos
Antônio (encurtamento da
perna esquerda) e Debora
Ângela (rebaixamento da pálpebra esquerda) foram alguns
dos usuários atendidos pela
vinculada. Eles saíram felizes
e esperançosos com o laudo
em mãos, expedido pelos peritos da Instituição.
Cristian Gonçalves de Oliveira, jovem de 19 anos, espera
conseguir o seu primeiro em-

imesc

Imesc realiza mutirão gratuito de DNA em Santos

prego em breve. Cristian sofre
de TDI (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), uma
deficiência que causa dificuldades para resolver problemas,
compreender ideias abstratas,
entre outros comportamentos.
“Esse laudo vai me ajudar
bastante e os donos das firmas
vão entender melhor a minha
deficiência. Já fiz entrevista num mercado próximo de
casa e estou aguardando uma
resposta”, disse o jovem, que
tem um sonho: aprender a tocar violino.
Para Marcos Antônio Viscola, 51 anos, o laudo emitido ficará guardado para uma
eventual emergência. Há 10
anos ele trabalha como operador de produção e essa foi
a primeira vez que conseguiu

um documento tão detalhado
sobre a sua deficiência.
“Eu sofro de encurtamento
da perna direita, devido a um
acidente que tive em 1997,
de moto. Tive de colocar uma
prótese no fêmur. A gente
nunca sabe o dia de amanhã,
né? E, se eu precisar de um
laudo oficial, já estarei preparado”, ponderou.
Além da sede, na Barra
Funda, o Imesc possui unidades descentralizadas no interior e no litoral do Estado,
onde também são realizadas
perícias médicas e coleta de
material biológico para as perícias de investigação de vínculo genético, o que contribui
para a celeridade processual,
reduz custos administrativos
e facilita o acesso à Justiça,

evitando deslocamentos de
indivíduos que são beneficiários da gratuidade processual
até a capital.
As unidades descentralizadas de Medicina Legal
estão localizadas em Araçatuba, Bauru, Dracena, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto, Santos, São José do Rio
Preto, Sorocaba e Tietê. As
descentralizadas para coleta
de material biológico para
investigação de vínculo genético estão sediadas em Américo Brasiliense, Araçatuba,
Bauru, Catanduva, Dracena,
Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro,
Ribeirão Preto, Santo André,
Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté, Tietê e
Votuporanga.
Ações 2021- SJC
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Prorrogados os
atendimentos do
programa “Encontre
seu Pai Aqui”
Em abril de 2021, o Instituto de Medicina Social e
de Criminologia de São Paulo assinou com o Ministério
Público de São Paulo (MPSP)
o Termo de Cooperação para
a continuidade do Programa
“Encontre seu Pai Aqui” às
pessoas que não tiverem condições de pagar as despesas
periciais. O Termo de Cooperação terá duração de cinco
anos e meta de 300 atendimentos por ano.
“O ‘Encontre seu Pai Aqui’
promove a solução de conflitos e contribui para a prestação jurisdicional mais célere,
cumprido o requisito da perícia para que os processos
tramitem e fiquem mais próximos da esperada decisão judicial”, explica o secretário da
Justiça e Cidadania.
O Programa” atende todo
o Estado também com a finalidade de minimizar os custos com deslocamento das
famílias até a Capital, facilitando o acesso à justiça. Os
beneficiados podem realizar
os exames de DNA nas descentralizadas em postos do
Imesc dentro de unidades da
Secretaria da Saúde, localizadas em cidades do interior e
do litoral paulista.
Nessa parceria, uma das
responsabilidades do Ministério Público é providenciar
o agendamento, via peticio58
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namento eletrônico, dos exames periciais a serem realizados nos postos de coletas
do Imesc, observando as unidades, os locais, os dias e os
horários. Já o Imesc realiza
os exames periciais nos procedimentos administrativos
no âmbito do programa “Encontre seu Pai Aqui” até a entrega do laudo final à Justiça.
Desde o lançamento do
programa, em 2018, 517 laudos foram expedidos, ajudando muitas famílias que dependem da justiça gratuita.
Uma vez reconhecido, o
filho tem seus direitos ampliados, inclusive o direito
à herança e ao recebimento
de pensão alimentícia. Ter o
nome familiar, o resgate da
dignidade, a honra, a integridade psíquica e emocional são
outros exemplos de direitos
que advêm da identificação
da paternidade. O pai, por sua
vez, também ganha direitos
relativo à paternidade, como,
por exemplo, o direito de visitar o filho.

Mais um serviço
prestado aos réus
condenados
Em maio, o trabalho no CPD
de Pinheiros III e IV foi expandido com a realização de teste
de vínculo genético, também
conhecido como teste de DNA.
A parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária trabalha com a
demanda do Judiciário, que
solicita ao Imesc os exames
periciais em réus presos. O
projeto está sendo estudado
para implantação em outros
presídios paulistas.
O Imesc, por meio do seu
Núcleo de Coleta e Controle
de Qualidade (NCCQ), também desenvolve treinamentos
com os funcionários da área
médica da SAP para coleta de
material biológico nos réus
presos e envio ao Instituto
para os exames de investigação de vínculo genético. Neste
ano, o Imesc concluiu teste de
DNA em 14 presidiários.

Imesc realiza perícias dentro de presídio em São Paulo
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Imesc realiza pela
primeira vez perícias
dentro de presídio
em São Paulo
O atendimento inédito tem
sido realizado desde abril por
uma equipe especializada de
peritos psiquiatras do Instituto
de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc),
dentro do Centro de Detenção
Provisória (CDP) de Pinheiros
III e IV, na capital. Em 2021, já
foram periciados 896 detentos.
Os peritos analisam os traços da personalidade do indivíduo, buscando avaliar o grau
de periculosidade do condenado, incidente de insanidade
mental e de dependência toxicológica, para fins de análise
judicial em pedidos de progressão da pena.
Para o secretário da Justiça,
que acompanhou os exames, a
ação experimental visa a trazer
mais segurança e economia ao
Estado. “Com esse convênio
com a Secretaria de Administração Penitenciária pretendemos minimizar os custos, visto
que não haverá necessidade de
despesa com escolta até a sede
do Imesc, e trazer mais celeridade processual, além de maior
segurança, com a prevenção de
eventual fuga”, afirma.
O Imesc, em sua sede, agenda cerca de 200 perícias por
mês com réus presos de todo
o Estado de São Paulo. Com a
ampliação deste serviço piloto
também para dentro dos presídios, poderá aumentar em
30% sua capacidade.

Implantação
de avaliação
neuropsicológica
amplia área de
atuação
O Imesc implantou em
abril a Avaliação Neuropsicológica como novo serviço de
suporte às perícias, em especial as de interdição/curatela,
uma das mais solicitadas pelo
Poder Judiciário.
A demanda de atendimento
para as perícias de interdição/
curatela é, geralmente, para
pessoas com quadro clínico de
demência, deficiência intelectual, esquizofrenia ou outros
transtornos psicóticos.
“O Imesc está se modernizando com a implantação
dessa área que trará mais tecnicidade aos nossos laudos
periciais no âmbito da psicologia”, explica o secretário da
Justiça de São Paulo.
O laudo padrão do Imesc,
elaborado em conjunto com o
Ministério Público Estadual,

avalia o periciando em oito eixos. Um desses eixos refere-se
às funções mentais (memória,
atenção, linguagem), cuja aferição pode ter sua investigação
mais aprofundada com uma
avaliação
neuropsicológica,
caso o perito ache necessário.
Para o diretor do Departamento de Estudos e Perícias
do Imesc, “a disponibilidade
desta nova ferramenta abre
ainda a possibilidade da solicitação direta pelos operadores do Direito, demanda que
deverá aumentar substancialmente com a maior divulgação
do método”.

Perícias avaliam
pessoas com
deficiência que
procuram emprego
Preparar as pessoas com
deficiência para ingressar
no mercado de trabalho é o
foco do convênio celebrado
em maio entre o Instituto de

Atendimento para as perícias de interdição/ curatela
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Medicina Social e de Criminologia de São Paulo e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, por meio do Programa Meu
Emprego — Trabalho Inclusivo,
do Estado de São Paulo.
O convênio permite a realização de perícias que irão
confirmar se o pretendente
tem condições clínica e funcional para ingressar no mercado de trabalho.
O acordo terá duração de 14
meses e as perícias são realizadas nas modalidades de clínico
geral, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia.
Os indicados também serão
submetidos às perícias de psiquiatria, além de especialidades de abrangência não médica, como assistência social,
psicologia e fonoaudiologia.
A iniciativa prevê a realização de 300 laudos médicos
periciais de capacidade profissional nas pessoas com deficiência que irão concorrer às
vagas de empregos.
As perícias são realizadas
pelo Imesc quando requisitadas pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
subordinados à Coordenadoria
de Operações da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
Segundo informações do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
praticamente 1 em cada 4
brasileiros tem algum tipo de
deficiência. São aproximadamente 46 milhões de pessoas,
muitas delas em idade economicamente ativa. Para o ano
de 2030, a Organização Mundial de Saúde calcula que a
60
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população com algum tipo de
deficiência alcance o número
de 2 bilhões de habitantes ao
redor do mundo.
A primeira candidata a
uma vaga PCD diagnosticada pelos peritos do Imesc no
programa tem 41 anos e estava desempregada há quatro.
Diagnosticada com esquizofrenia, ela idealizava voltar ao
mercado de trabalho na área
administrativa o mais rápido
possível e enxergava a iniciativa com positividade. “Essa
ação é muito importante porque coloca as pessoas com deficiência num patamar igualitário. Quando a gente entende
o nosso problema, fica mais
fácil de tratar e viver em sociedade”, relatou D.A.P., que teve
divulgadas apenas as iniciais
do nome para não ser exposta.

Avanço no
atendimento às
pessoas com
deficiência
Em agosto, a Secretaria da
Justiça e Cidadania e a Secretaria da Pessoa com Deficiência
assinaram Termo de Cooperação com o objetivo de agregar mais informações à Base
de Dados com metadados das
perícias de interdição/curatela realizadas pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo.
A parceria ampliou a plataforma no campo de pesquisa
que reúne informações organizadas nas áreas de educação,

saúde, emprego e renda, vulnerabilidade social e esporte.
O jovem Ronie Vitorini foi
um dos beneficiados pelas
políticas públicas do Governo
do Estado e hoje está trabalhando. “É muito importante
acreditar nas pessoas com deficiência. Se hoje eu estou aqui
é porque alguém acreditou em
mim. Se hoje eu estou trabalhando é porque alguém continuou acreditando em mim.
Por isso é muito importante
ter essas ações inclusivas”, relatou Ronie, que tem deficiência intelectual moderada.

Exames de
mamografia
para mais de
700 detentas e
servidoras da SJC
Desde agosto de 2021, o
Instituto de Medicina Social e
de Criminologia de São Paulo
e o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC)
disponibilizam acesso a exames de mamografia para 767
mulheres, acima dos 40 anos,
da Penitenciária de Sant’Anna –
zona norte de SP, da Secretaria
de Justiça e vinculadas.
A intenção é promover o
diagnóstico, a prevenção, a detecção e o tratamento dos exames de primeira escolha para
o rastreio de câncer de mama.
Para as presidiárias, o ICAVC disponibiliza 10 atendimentos semanais, sempre aos
sábados, das 12h às 13h. Para
as demais mulheres, servido-
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Mamografia para mais de 700 detentas e servidoras da SJC. Foto: Edson Yukio Hatakeyama

ras da Secretaria da Justiça e
suas vinculadas, o atendimento é de segunda a sexta-feira,
sempre após às 18h.
Da penitenciária são ao
todo 400 presas, enquanto da
Secretaria da Justiça e vinculadas somam 367, resultando
num total de 767 exames que
só terminarão quando todas as
mulheres forem atendidas. Da
Secretaria, são 49 mulheres;
Fundação Casa, 211; Fundação
Procon, 21; Ipem 5 e Imesc, 11.
Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo), geralmente endurecido,
fixo e indolor; pele da mama
avermelhada ou parecida com
casca de laranja, alterações no
bico do peito (mamilo) e saída
espontânea de líquido de um
dos mamilos. Também podem
aparecer pequenos nódulos no
pescoço ou nas axilas.

Havendo alguma anomalia
nas detentas, o Instituto oferece todo o tratamento médico
indicado.
O Instituto Nacional de
Câncer (INCA) estima que
para cada ano do triênio
2020/2022 serão diagnosticados no Brasil 66.280 novos
casos de câncer de mama, com
um risco estimado de 61 casos
a cada 100 mil mulheres.

Imesc realizou
10 mutirões de
Medicina Legal e
mais de 1.500
atendimentos
Com o objetivo de dar vazão à demanda de solicitação
de perícia de Medicina Legal e/ou de Investigação de

Vínculo Genético (exame de
DNA), o Imesc promove regularmente mutirões com a
finalidade de evitar que haja
demanda reprimida tanto na
Capital quanto no interior do
Estado de São Paulo.
Ao todo foram 10 mutirões,
totalizando 1.532 atendimentos. Em 2021, foram realizados mutirões de perícias de
Medicina Legal (ML) com o
objetivo de atender à demanda reprimida de perícias cíveis
nas 10 Unidades Descentralizadas, as quais mantiveram-se
fechadas devido à pandemia,
por determinação do Tribunal
de Justiça, bem como de casos
de réus presos tanto na Capital como no Interior.
Os mutirões de ML na
área cível foram relacionados a ações de Obrigação de
Fazer, Securitárias (tanto
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Realização de 10 mutirões de Medicina Legal

para analisar quadros de saúde de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
- DPVAT, quanto de seguros
em geral), Previdenciárias,
Indenizatórias, de Verificação de Idade e de Interdição/
Curatela (para avaliação da
capacidade para os atos da
vida civil, especialmente sobre atividades de ordem negocial e patrimonial).
Na área penal, as perícias analisaram os traços da
personalidade do indivíduo,
buscando avaliar o grau de
periculosidade do condenado, incidente de insanidade
mental e de dependência toxicológica.
Ao todo foram 10 mutirões, totalizando 1.532 atendimentos nos municípios de
Ribeirão Preto, Presidente
Prudente, Araçatuba, Bauru,
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Sorocaba e São José do Rio
Preto, além dos eventos itinerantes no Centro de Detenção Provisória Pinheiros III e
IV e Penitenciária Feminina
de Sant’Anna, Réu Preso Pinheiros III e IV - 24 e Franco
da Rocha.
Ainda em relação às perícias de ML, foram viabilizados
mutirões de perícias em pessoas com deficiência, com o
objetivo de indicar se o pretendente tem condições clínica e
funcional para ingressar no
mercado de trabalho. Foram
3 mutirões e 97 atendimentos, distribuídos pelo Polo de
Empregabilidade Inclusiva de
Campinas (PEI), RETOMASP,
em São José dos Campos, e na
sede do Imesc.
As perícias de DNA contemplam também a população de todo o Estado de
São Paulo, por meio de aten-

dimento na Capital, em 18
descentralizadas e nos 17
Centros de Integração da Cidadania (CIC).
E, em agosto, o Imesc levou sua equipe até o Poupatempo da Sé para o reconhecimento de paternidade de
38 famílias pelo Programa
“Encontre o seu Pai Aqui”, do
Ministério Público. 
O Imesc atende a todos
os cidadãos, em especial
aqueles beneficiados pela
Assistência Judiciária Gratuita, e os exames são realizados — sem custo para a
parte — mediante requisição do Poder Judiciário ou
de outra autoridade competente do Estado de São
Paulo, a fim de esclarecer
as dúvidas em relação ao
que se discute em um determinado processo.

ipem

Pesos e medidas
Ipem: fiscalização
em defesa do
consumidor
O Ipem-SP é uma autarquia
vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do
Estado de São Paulo e órgão
delegado do Inmetro. Com uma
equipe de fiscalização formada
por especialistas e técnicos,
realiza diariamente operações
de fiscalizações rotineiras em
balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão
arterial, taxímetros, radares,
capacetes de motociclistas,

brinquedos, cadeiras de carro
para crianças, peças de roupa,
cama, mesa e banho, botijões
de gás, entre outros materiais.
É seu papel também proteger o
consumidor para que este leve
para casa a quantidade exata
de produto pela qual pagou.

Força-tarefa
combate fraudes
em postos de
combustíveis
O Governo de São Paulo instituiu, por meio do Decreto nº

66.081/2021, uma força-tarefa
intersecretarial para coordenar a implementação de ações
destinadas a combater irregularidades na comercialização de
combustíveis em todo o Estado.
A operação “Combustível
Limpo” está nas ruas para fiscalizar e lacrar os postos de
combustíveis e até prender os
responsáveis por fraudes praticadas nesses estabelecimentos. A ação pretende averiguar
crimes contra o consumidor, a
ordem tributária e lavagem de
capitais.
Desde o dia 13 de outubro
deste ano foram realizadas

Operação “Combustível Limpo” fiscaliza e lacra postos de combustíveis em São Paulo
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10 operações em 39 postos,
na capital, Campinas, Guarujá, Santos e Santo André. Em
20 estabelecimentos foram
encontradas irregularidades
pelos fiscais do Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo (Ipem-SP). Em 9 não
foram detectados erros, e 10
postos estavam fechados no
momento da operação.
Por parte da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), as equipes detectaram 47 irregularidades nos postos fiscalizados,
desde problemas com notas
fiscais, publicidade enganosa, informações incorretas
de preços e promoções, e
combustíveis
adulterados,
de acordo com as normas da
Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que permite até
27% de etanol na gasolina.
A Força-Tarefa é constituída por representantes das
secretarias da Justiça e Cidadania (SJC), responsável
pela coordenação; Segurança
Pública; Fazenda e Planejamento; Infraestrutura e Meio
Ambiente; Saúde; Ipem/SP; e
Procon-SP. Conta com a participação da Cetesb e da ANP.
A ação apura, classifica e
analisa os dados sobre irregularidades na comercialização;
fomenta ações que visam à
proteção dos consumidores,
do meio ambiente, da saúde
e da segurança das atividades
na cadeia de comercialização;
e propõe a celebração de convênios e parcerias para en-

Fiscais do Ipem verificam irregularidades em bombas de combustíveis
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frentar as práticas irregulares
do ramo.
“Essa força-tarefa institucionaliza as ações de controle e
verificação de combustíveis já
realizadas com sucesso pelos
órgãos fiscalizadores e mostra
a força do Estado para promover a defesa dos consumidores
e dos cidadãos”, explica o secretário da Justiça e Cidadania,
responsável pela coordenação
da Força-Tarefa. 
O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao
serviço da Ouvidoria, pelo
telefone 0800 013 05 22, de
segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, ou enviar e-mail
para: ouvidoria@ipem.sp.
gov.br.

ressocialização

Fundação CASA executa
medidas socioeducativas
no Estado de São Paulo
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Fundação CASA executa medidas socioeducativas no Estado de São
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São Paulo. No total, são oferecidas 7.590 vagas e a lotação na ocasião correspondia a
59% da capacidade instalada.
O atendimento oferecido é
nas medidas socioeducativas
de internação, internação sanção e semiliberdade, além dos
programas de atendimento
inicial e internação provisória.
Em matéria de sexo, cumprimento de medida, idade, ato
infracional e reincidência, são
as seguintes informações sobre os 4.494 adolescentes.
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Atendimento aos adolescentes nos centros da Fundação CASA
Desde o início das mudanças, a Fundação CASA também fez uma
reformulação pedagógica voltada para melhorar o atendimento dos
adolescentes. A proposta efetivamente é somar os melhores esforços dos
diferentes setores da sociedade para atingir o melhor modelo de
reencaminhamento dos adolescentes à sociedade.
Cumprindo integralmente o que está previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase), das 6h às 22h, os adolescentes têm uma agenda multiprofissional
que inclui atividades de escolarização formal, esporte, cultura, educação
profissional, além do atendimento de psicólogos e assistentes sociais.
Logo quando chegam, os jovens passam por um diagnóstico polidimensional e
são trabalhados de acordo com um plano individual de atendimento (PIA). O
PIA permite que as reais demandas que o jovem e sua família têm nas áreas
social, de saúde e pedagógica sejam focadas especificamente.
Funcionários – Com relação à capacitação dos servidores, buscando dar
efetividade às diretrizes estabelecidas pelo ECA e à política de atendimento
preconizada pelo Sinase, a Fundação CASA tem focado o investimento na
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Atendimento aos
adolescentes
nos centros da
Fundação CASA
Desde o início das mudanças, a Fundação CASA também
fez uma reformulação pedagógica voltada para melhorar o
atendimento dos adolescentes.
A proposta efetivamente é somar os melhores esforços dos
diferentes setores da sociedade para atingir o melhor modelo de reencaminhamento dos
adolescentes à sociedade.
Cumprindo integralmente
o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e no Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (Sinase), das 6h às 22h, os
adolescentes têm uma agenda
multiprofissional que inclui
atividades de escolarização
formal, esporte, cultura, educação profissional, além do
atendimento de psicólogos e
assistentes sociais.
Logo quando chegam, os
jovens passam por um diagnóstico polidimensional e
são trabalhados de acordo
com um plano individual de
atendimento (PIA). O PIA
permite que as reais demandas que o jovem e sua família
têm nas áreas social, de saúde e pedagógica sejam focadas especificamente.
Funcionários – Com relação
à capacitação dos servidores,
buscando dar efetividade às diretrizes estabelecidas pelo ECA e
à política de atendimento preconizada pelo Sinase, a Fundação
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Adolescentes participam de atividades culturais

CASA tem focado o investimento na formação de funcionários,
orientando-se pelo atendimento
individualizado aos jovens, respeito aos direitos humanos e
pela abertura à sociedade.
Criada em 2006, a Universidade Corporativa da Fundação
CASA (UNICASA) tem como
principal atribuição atender à
demanda de capacitação, desenvolvimento, extensão e aperfeiçoamento profissional dos mais
de 11 mil servidores, por meio
dos programas de Formação
Inicial, Continuada e Aperfeiçoamento de Gestores, nas modalidades presencial e a distância.

Atividades aplicadas
nos centros
socioeducativos
Escolar: para assegurar o
direito à escolarização, estabeleceu-se parceria entre a
Fundação CASA e a Secretaria
de Estado da Educação, efe-

tivada por meio de Resoluções específicas, elaboradas
conjuntamente pelas duas
Instituições, que amparam
legalmente o atendimento escolar no âmbito institucional,
garantindo a oferta de Ensino
Básico a todos os adolescentes
em cumprimento de medida
socioeducativa com privação
de liberdade. As classes escolares instaladas nos Centros
pertencem
administrativamente à Escolas da Rede Pública Estadual, denominadas
vinculadoras.
A parceria estabelecida
com esta Secretaria prevê
a formulação de políticas
educacionais e mecanismos
comuns de ação, além de
contratação e pagamento de
professores, emissão da documentação escolar, bem como
supervisão e acompanhamento das ações pedagógicas nos Centros da Fundação
realizadas pela Secretaria de
Estado da Educação, por meio
de suas Diretorias de Ensino

ressocialização
e Escolas Vinculadas. Foram
firmadas parcerias com o
INEP/MEC com vistas à participação dos alunos com privação de liberdade no ENEM,
PROUNI, SISU, dentre outros,
de forma a ofertar possibilidades de acesso ao Ensino
Superior, ampliando as possibilidades de novas escolhas.
Educação Profissional:
os jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA têm acesso à
qualificação profissão básica,
caracterizada por uma carga
horária de, no mínimo, 50 horas/aula. A oferta está constituída com uma estrutura e
funcionamento
totalmente
pensados para que a formação básica em Educação Profissional possa ser vivenciada
com qualidade e completude
no tempo da medida socioeducativa de internação. Do
ponto de vista metodológico
deve atender às necessidades
formativas dos adolescentes, considerando sua idade,

suas vivências, a defasagem
idade-série. As atividades devem ser dinâmicas e com estratégias de participação dos
alunos. O portfólio de áreas
e cursos são cuidadosamente pensado considerando as
orientações da OIT e da CBO.
Fazem o primeiro contato
com as profissões, para, após a
desinternação, darem prosseguimento aos estudos na área
escolhida, conhecendo os percursos necessários para tal. O
principal objetivo é oportunizar que conheçam possibilidades formativas no Mundo
do Trabalho e que percebam
a necessidade e importância
da Elevação de Escolaridade
para a construção da carreira profissional e como uma
das ferramentas para romper
com o ciclo de desigualdade
social. Toda ação é ofertada de
forma indireta através da contratação de instituições para
executar, na soma de saberes,
o programa de formação da
Fundação CASA.

Fundação CASA implanta projeto de capacitação e empregabilidade

Educação Física e Esporte:
a Fundação CASA promove
e garante aos adolescentes o
direito às práticas corporais
(físicas, esportivas e recreativas) conforme preconizado
na legislação brasileira. Através do calendário esportivo
anual sugestiona a promoção
de atividades internas, externas e de integração social.
Arte Cultura: na Fundação
CASA os adolescentes participam de Oficinas Artístico-Culturais que têm duração trimestral e ocorrem duas vezes por
semana com noventa minutos
cada encontro. As linguagens
das oficinas são variadas e a
muitas delas os adolescentes
não tiveram acesso anteriormente. Nas Oficinas os adolescentes têm contato com elementos da arte e da cultura, e
aprendem algumas técnicas específicas para que possam produzir expressando algo de si.
A evolução institucional da
Fundação CASA foi reconhecida pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), no Programa
Justiça ao Jovem, em 2011,
que considerou o sistema socioeducativo de São Paulo o
melhor do país.
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em
seu relatório “Um Olhar mais
Atento às Unidades de Internação e Semiliberdade para Adolescentes”, versão 2014/2015,
também indicou São Paulo
como o Estado com mais centros socioeducativos em condições salubres, com 89%, enquanto a média do Sudeste, a
maior no Brasil, foi de 77,8%.
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Fundação CASA
lança projeto
para empregar
14,6 mil
adolescentes
Para capacitar e encaminhar
à empregabilidade até 14.621
adolescentes atendidos no pe-

ríodo de 12 meses, a Fundação
CASA implantou o Programa
Minha Oportunidade, num investimento de R$ 25 milhões,
para o prazo de 22 meses.
O Minha Oportunidade
se destina a jovens que são
atendidos na medida socioeducativa de internação e
semiliberdade ou nos pro-

Fundação CASA implanta projeto de capacitação e empregabilidade
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gramas de internações provisória e sanção.
“Estamos cumprindo um
programa de reinserção no
mercado formal de trabalho
para que os jovens da Fundação CASA possam ter uma
nova etapa de vida; uma vida
digna e correta com a remuneração pelo seu trabalho. A
melhor assistência social é o
emprego, a carteira assinada
e a possibilidade de evoluírem”, destacou o Governador.
“Isso vai restabelecer a dignidade desses jovens e vai
ser um exemplo de São Paulo
para o Brasil.”
Para gerir a iniciativa, foi
assinado um termo de colaboração com a Organização
da Sociedade Civil (OSC) Rede
Cidadã. A OSC foi selecionada
por meio de processo licitatório, com edital de chamamento público.
O Programa Minha Oportunidade vai encaminhar jovens
para cursos de capacitação profissional compatíveis com a escolaridade, buscar a inserção no
mercado de trabalho e oferecer
mentoria no processo de adaptação à vaga com acompanhamento por seis meses durante a
permanência no emprego.
Além disso, a Organização
Social será responsável por
prestar serviços de triagem,
sensibilização e monitoramento sobre vinculação e permanência no ensino formal
após o cumprimento da medida. Também serão realizadas
ações de desenvolvimento de
competências socioemocionais
dos adolescentes. 

Conheça a Secretaria
da Justiça e Cidadania
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Biblioteca. Foto: José Francisco Pacóla

Átrio do prédio principal. Foto: Elizabete Berna
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Acesso ao Salão Nobre. Foto: Elizabete Berna
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Afrescos ornamentam o Salão dos Anjos. Foto: José Francisco Pacóla

Salão Nobre. Foto: José Francisco Pacóla
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