
Paulistano se sente menos seguro

● A primeira Flash Mob
brasileira reuniu cerca de cem
pessoas no cruzamento da
Avenida Paulista com a Rua
Augusta, no dia 13 de agosto.
Os participantes aguardaram o

primeiro sinal verde após
o relógio do canteiro

marcar 12h40,
atravessaram a
avenida, tiraram um
sapato cada e

bateram com ele no
chão, repetidas vezes
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ONG substitui lamentação
por histórias de sucesso

Primeira ‘geração CEU’
pega seu diploma neste ano

● A organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
(PCC) inicia a maior rebelião
coordenada registrada no
Brasil, que incluiu atentados a
bancos, delegacias e bases
da polícia. O medo fez

São Paulo parar

● Promulgado o Plano Diretor
Estratégico (PDE) de São
Paulo, em 13 de setembro.
A cidade havia ficado 30 anos
sem revisão no plano
instituído em 1972,
ainda no mandato
de Figueiredo
Ferraz

‘Suplemento Focas’ ouviu 150 pessoas sobre violência; 52% dizem já ter sido vítimas de bandidos

Mais de 13 mil jovens de favelas
da zona sul já passaram pela
ONG Meninos do Morumbi e le-
varam consigo a certeza de que
podem mudar o rumo de suas
vidas. Lá, não há tempo para se
envolvercomdrogas,criminali-
dade, ou ainda lamentar condi-
ções de miséria. Além de fazer
aulasdepercussão,cantoedan-
ça, os participantes têm a agen-
da lotada. Só no ano passado,
foram 87 shows.

Uma história de sucesso que
nasceu ali é a de Geilsa Santos,
baiana de origem pobre que
veio para São Paulo ser mais
uma moradora de favela. De-
pois de tornar-se auxiliar de
dança do grupo, cursou Admi-
nistração e hoje tem até MBA.
“Assimcomoela,outrosex-inte-
grantes são muito bem sucedi-
dos”,dizFlávioPimenta,funda-
dor do grupo.

Odete, de 36 anos, que mora
no bairro do Grajaú, um dos
maispobresdacidade, também

na zona sul, é outra vencedora.
Com um filho de 11 e dois sobri-
nhosgêmeosde4,nãotevetem-
po para sentir pena de si. Quan-
do entrou na ONG Fé e Alegria
comofuncionáriadelimpeza,ti-
nha concluído o ensino médio
comumúnicopropósito:encon-
trar emprego. Hoje, ela é bolsis-
ta da ONG e está no 1º ano do
curso de Pedagogia.

Aindaédifícilprecisarosnú-
meros do terceiro setor em São
Paulo. Há 363 ONGs registra-
das na Secretaria de Assistên-
cia Social , 309 na da Pessoa
com Deficiência e 25 na do Ver-
de e do Meio Ambiente.

Para o professor Luciano
Junqueira,coordenadordocur-
so de Gestão em Projetos So-
ciais em Organizações do Ter-
ceiroSetor,daPUC,háumaten-
dência de aumento das parce-
rias com o governo, o que exige
aprofissionalizaçãodasinstitui-
ções. “Trata-se de um novo ni-
cho de mercado.”

Só em Paraisópolis,
atuam cerca de 50 ONGs nas
áreas de educação, cultura e
assistência social. “Dá para
ver a força dessas entidades.
Antes, para ir trabalhar, os
moradores tinham de fazer
grandes caminhadas no bar-
ro. Hoje, grande parte da fa-
vela está urbanizada”, diz
Maria da Glória Gohn, pro-
fessora da Unicamp que tem
pesquisas voltadas para o
protagonismo das ONGs.

Para Maria Glória, essas
organizações estão num ca-
minho sem volta. É consenso
que elas não podem, nem de-
vemsubstituiroEstado,mas
por conta do tamanho da ci-
dade e da estrutura do Esta-
do, fica difícil implementar
ações de sucesso sem tê-las
como parceiras. A tendência
é o aumento do número de
ONGs , que passarão a atuar
em todas as classes sociais e
áreas bem variadas, do com-
bate à violência ao cinema. ●

MARGARIDA VAQUEIRO LOPES E MA-

RIANA LENHARO

Eles têm aulas de natação, bas-
quete, música, teatro e futebol.
Estãonaescolaemperíodointe-
gral e as atividades, gratuitas,
possibilitaram sonhos e meda-
lhas. Ao concluir a 8ª série, An-
dreza Santos da Silva, Marcos
ViníciusRibeiroeTatianaCaro-
line Santana se preparam para
dar adeus aos seis anos no Cen-
tro Educacional Unificado
(CEU) Jambeiro e às oportuni-
dades que nem todos alunos da
rede pública têm.

“Meu pai contava para toda
afamílianoNordestequeagen-
te tinha um CEU aqui. Quando
foi para lá, até levou foto para
mostrar”, conta Lucimeire Ca-
bral. O Jambeiro, em Guaiana-
ses, zona leste, foi o primeiro
centro educacional da cidade,
entregue em agosto de 2003.

Assim como os outros 44
construídos até o fim de 2009, o
local reúne educação, esporte e
cultura. Funciona 24 horas, se-
te dias por semana, oferecendo

atividadesnãosópara quemes-
tá matriculado lá, mas para to-
da a comunidade do entorno.
Tem teatro com 400 lugares,
piscina,quadras,alémdaestru-
tura destinada à Educação. “Eu
joguei futebol e fiz natação.
Com um monte de medalhas,
chegueiasonharemserjogado-
ra”, diz Tatiana, de 14 anos.

Os23primeirosCEUsforam
concluídos durante a gestão da
ex-prefeita Marta Suplicy e ti-
nhamoobjetivodesuprirodéfi-
cit de vagas nas áreas mais po-
bres da cidade de São Paulo,
alémdefuncionarcomoalterna-
tivas às “escolas de lata” do go-
verno Celso Pitta, que se multi-
plicaram entre 1997 e 2000.

Hoje, nenhuma das 55 esco-
las de lata funciona e 45 CEUs
foramconstruídos naszonas de
risco da cidade. Apesar de cada
unidade atender em média
1.800alunos,aSecretariaMuni-
cipal de Educação calcula que o
déficit atual é de 86.858 vagas

para crianças de até 3 anos e
28.524 para a pré-escola (entre
4 e 6 anos). São mais de 115 mil
estudantes fora da sala de aula,
concentrados, principalmente,
nas regiões mais pobres e vio-
lentas do município.

PROPOSTA
“Hácorrelaçãoentre fracassoe
pobreza. Quando a criança que
mora em áreas de risco, por
exemplo, chega à escola, mui-
tasvezesnãoconsegueacompa-
nhar porque a precariedade do
meio onde vive fragiliza tam-
bémsuacapacidadedeaprendi-
zado. A proposta pedagógica
do CEU é dar atenção diferen-
ciada ao aluno e quebrar essa
equação”,dizadoutoraemEdu-
cação e professora da Universi-
dade Metodista de São Paulo,
Maria Leila Alves.

Para estudar em um CEU, é
precisosecadastrarnaSecreta-
ria Municipal de Educação.
Temprioridadequemmoraper-
to daunidade. Segundo a secre-
taria,todasasescolasoferecem
o mesmo modelo de ensino e a
comunidade tem acesso a ativi-
dades de cultura, esporte e la-
zer no CEU mais perto de casa.
● MARCELLE SOUZA

● O Estado de São Paulo chega
aos 40 milhões de habitantes,
segundo a Fundação Seade.
O Estado é o mais populoso do
País e concentrava, na época,
21% da população do brasileira

Gabriel Castro
Kívia Costa

Em uma tarde que não gosta de
lembrar, Alberto* entrou em
uma agência bancaria da Rua
Santa Marcelina, na zona leste,
comumchequedeR$2.700,pa-
gamento de um mês inteiro de
trabalho.Quando saiu do banco
com o dinheiro, foi abordado
por dois homens. Entregou tu-
do. Do outro lado da cidade, Ro-
naldo* foi vítima de um seques-
tro relâmpago há três anos. Es-
tava parado em um semáforo
deSantoAmaro,zonasul,quan-
do um homem armado entrou
em seu carro. Ameaçado com
um revólver, ele dirigiu até um
banco e sacou todo o dinheiro
que o ladrão queria. Alberto e
Ronaldo estão entre as 150 pes-
soas que responderam a uma
pesquisa do Suplemento Focas
sobre a violência em São Paulo.

Setenta e sete por cento dos
entrevistados disseram se sen-
tir menos seguros hoje na capi-
tal do que há 20 anos. Alberto e
Ronaldo – os sobrenomes fo-
ram omitidos para manter o

anonimato – contaram que não
se acham totalmente em segu-
rança em nenhum lugar. “Nem
em casa”, repetiram, confir-
mando a resposta de boa parte
dos demais entrevistados. Cen-
tro e zona leste são vistas como
as regiões mais violentas.

Mais da metade das pessoas
(52%) afirmou já ter sido vítima
de algum crime. Destes, 78% fo-
ram roubados, 20% furtados e
2% sequestrados. Os crimes so-
fridos por Alberto e Ronaldo
são também os mais temidos:
47% dizem se preocupar com
rouboe25%, sequestro.O medo
afeta até os que não sofreram
diretamente com a violência.
Quem foi vítima de crimes con-
ta para conhecidos, que, por
sua vez, passam a história
adiante. “Isso provoca insegu-
rança generalizada”, diz o pes-
quisador Naércio Menezes, do

Centro de Políticas Públicas do
Instituto de Ensino e Pesquisa.

Asensaçãocrescentedeinse-
gurança não necessariamente
acompanha os índices de crimi-
nalidade. Pode até ser positiva,
navisãodo psiquiatraJoséPau-
lo Fiks. “A tolerância com a vio-
lência é menor hoje do que an-
tes. Até o século 19, havia duelos
nas ruas. Isso só começou a mu-
dar nos anos 1960.” Fiks traba-
lhanoProgramadeAtendimen-
to e Pesquisa em Violência, o
Prove.Dezpsiquiatrasacompa-
nham vítimas e testemunhas
que desenvolveram algum tipo
de trauma. Cerca de 12 mil pes-
soas já foram atendidas na Uni-
versidadeFederaldeSãoPaulo.
Dessas, 41% procuraram o cen-
tro após terem sido roubadas.

OFICIAIS
O índice de assassinatos no mu-
nicípio é hoje um quarto do que
foi em 1990. Dados da Secreta-
ria de Segurança Pública de
São Paulo (SSP) apontam que
houve queda de 80% no total de
homicídios na última década.
Em1999, ataxa erade52,5 mor-
tes anuais para cada 100 mil ha-
bitantes. Em 2008, esse núme-
ro caiu para 11,2. Apesar de os
números serem comparáveis
aosdemetrópolescomoLosAn-
geles, o que diferencia a violên-
cia em São Paulo, segundo
Naércio Menezes, é a aborda-
gemdoscriminosos.“Oriscode
morte é elevado. Há muitas ar-
mas nas mãos dos bandidos.”

A queda no índice de homicí-
dios foi acompanhada pelo au-
mentodecercade30%nonúme-
ro de furtos. O crescimento no
total de notificações, estimula-
das pela criação do boletim de
ocorrênciavirtualepelaexigên-
cia do registro por parte dos se-
gurosdecarro,podeexplicares-
se aumento. Dos entrevistados,
2% apontaram o furto como o
crime que mais temem.

Osdadossobreacriminalida-
de podem ser ainda maiores.
UmestudocoordenadoporMe-
nezes mostra que menos de um
terço dos paulistanos faz regis-
tropolicialquandotêmalgorou-
bado ou furtado: “A maioria
acha que não vai dar em nada.”
● COLABORARAM MARIANA LENHARO,

MARGARIDA VAQUEIRO LOPES E MAR-

CELLE SOUZA

Capital terá
Mapa da
Homofobia
em 2010

A cidade onde ocorre a maior
Parada Gay do mundo agora
quer ser, de fato, referência em
termos de tolerância e respeito
às diferenças. Para orientar po-
líticaspúblicasespecíficas–jáa
partirdopróximoano –,aCoor-
denadoria de Assuntos de Di-
versidade Sexual, da Secreta-
ria de Participação e Parceria,
estátraçandooMapadaHomo-
fobia na capital.

O levantamento será feito
com base nos registros do Cen-
tro de Combate à Homofobia
(CCH), que atendeu 229 novos
casos do início do ano até no-
vembro. Os resultados iniciais
desse mapeamento devem ser
divulgados na segunda quinze-
na de janeiro. “O estudo servirá
tantonaquestãodopoliciamen-
to quanto no trabalho de cons-
cientização da sociedade”, ex-
plica o coordenador do centro,
Gustavo Menezes.

Enquanto o estudo não fica
pronto, é possível ver uma me-
trópole onde o preconceito, na
maioria das vezes, é velado.
“Não é legal ser preconceituoso
hoje em dia, mas, à boca peque-
na, a cidade continua politica-
menteincorreta”,afirmaoespe-
cialistaemsexualidadedoInsti-
tuto de Psiquiatria da USP Ale-
xandre Saadeh.

A Parada Gay, que estreou
timidamente em 1997 e neste
ano reuniu mais de 3 milhões de
pessoas na Avenida Paulista, é
consideradaummarcodomovi-
mento em defesa dos direitos
dos homossexuais. “Foi um sal-
to na história”, diz o coordena-
dor do evento, Manoel Zanini.

Segundo o advogado Dimitri
Sales,daCoordenaçãodePolíti-
cas para a Diversidade Sexual
do Estado de São Paulo, outro
grande passo nessa direção se-
rá o Projeto de Lei 122/2006,
que,seaprovadonoSenado,tor-
nará a homofobia um cri-
me. ● JULIANA SAYURI

● Globo produz a minissérie
Um só coração, parte das
comemorações pelo aniversário
da cidade. Em 6 de janeiro

● Sede da Prefeitura sai do
Palácio das Indústrias e vai
para o Edifício Patriarca
(o Banespinha), no Viaduto do
Chá, em 25 de janeiro, dia em
que São Paulo completa
450 anos. Medida é uma das
tentativas de Marta Suplicy
para revitalizar o centro
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