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São Paulo busca seu lugar no mundo

As cidades brasileiras, e em grande parte do mundo, vêm ao longo das últimas
décadas  assumindo  um  papel  de  grande  destaque  na  concepção,  estruturação,
implementação  e  execução  de políticas  públicas.  Em especial  aquelas  orientadas  ao
combate da exclusão social  provocada pelas dinâmicas das políticas  neoliberais,  que
pressupõe a  diminuição  do campo da ação  do Estado e  o mercado  como o  grande
regulador e fornecedor dos insumos para atendimento das demandas sociais.

Apesar dos governos locais não serem convidados a participar do processo de
concepção e implantação dessas políticas liberalizantes, papel que cabe exclusivamente
aos Estados Nacionais, estes são, com enorme freqüência, chamadas a responder pelos
resultados desastrosos das políticas adotadas. Constantes são as situações de violação
dos  direitos  humanos  e  desrespeito  a  direitos  elementares  da  pessoa  humana  nos
territórios onde acorreu a implementação destas políticas. A amplitude e ação da rede de
proteção  social  nos  países  onde  existia  uma  boa  ação  do  que  tradicionalmente  se
convencionou a chamar de “Estado do Bem Estar Social”, passaram a sofrer inúmeras
críticas  pelos  defensores  da  ação  neoliberal,  reivindicando  redução  da  cobertura  de
proteção e, como conseqüência, a redução dos direitos das pessoas e a eliminação da
obrigatoriedade do Estado na garantia destes. 

Nas regiões  onde ainda não existia  em operação tal  rede de proteção social,
como é o caso da América Latina, onde esses direitos são negados sob o pretexto da
incapacidade  de financiamento  do acesso com características  universais,  as políticas
públicas devem ter um alcance “mínimo” assim como o tamanho de Estado. O resultado
da  combinação  de  diminuição  da  cobertura  das  políticas  públicas  e  introdução  das
ferramentas  de  mercado  no  campo  da  regulação  social,  atividade  típica  de  Estado,
ocasiona a violação constante dos direitos humanos dos pobres e excluídos socialmente.

Os resultados podem ser constatados pelo baixo desenvolvimento e ineficiente
cobertura das ferramentas que compõem a rede de proteção social, embates para reduzir
o  tamanho  das  garantias  da  seguridade  social,  em  especial  ampliação  da  idade  e
diminuição  dos  valores  médios  das  aposentadorias;  baixa  cobertura  da  rede  de
assistência à saúde; falta de acesso e permanência na rede do ensino fundamental; falta
de  universalização  do acesso  aos  serviços  de  água tratada,  coleta  de  esgoto  e  lixo;
ausência  de  espaços  adequados  para  recreação  e  lazer;  altas  taxas  de  desemprego;
aumento da violência e marginalização, entre várias outras.

O  resultado  de  todas  as  seqüelas  provocadas  pelas  constantes  violações  dos
direitos humanos materializam-se cotidianamente nos municípios.  É no território das
cidades, cuja governabilidade das políticas públicas estão sob os cuidados dos governos
locais,  que residem mais de 80% da população do nosso país. O espaço urbano é o
exemplo mais acabado da arena dos conflitos sociais como resultado prático da ação de
políticas liberais vigentes nas últimas duas décadas no Brasil e na região. O resultado de
anos de contínuo descaso com a atenção básica aos direitos fundamentais das pessoas na
América  Latina  e  Caribe propiciaram a ostentação do título  de região com a maior
desigualdade e iniqüidade social do planeta. 

Cada vez mais as cidades estão descobrindo que uma das principais alternativas
como  forma  de  contrapor,  sem pretender  substituir  nem rivalizar  com os  governos
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nacionais  nos  processos  de  negociação  das  políticas  macroeconômicas,  reside  no
fortalecimento da ação em redes de cooperação, associações, intercâmbios, entre outros,
e  no desempenho de um papel relativamente novo no cenário internacional, que é o
exercício da diplomacia municipal, que compreende a formação de espaços adequados
para trocas de informação e definição de estratégias regionais  de enfrentamento dos
problemas comuns às região e as dinâmicas de tomada de decisões no âmbito do poder
local.

A Secretaria  Municipal  de  Relações  Internacionais,  desde  que  foi  criada  em
julho de 2001, na atual administração, vem atuando firmemente neste cenário com o
objetivo  de  projetar  a  cidade  de  São  Paulo  em  âmbito  internacional,  bem  como
fortalecer o papel das cidades na construção de espaços de reflexão e intercâmbios de
práticas bem sucedidas das gestões locais. Este princípio norteador propiciou o alcance
de resultados positivos na área de cooperação internacional. 

Pela  primeira  vez,  São  Paulo  sediou  uma  conferência  da  Organização  das
Nações Unidas (ONU), a XI UNCTAD; passou a atuar de maneira decidida em redes
mundiais de governos locais, como a de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) -
presidida pela prefeita Marta Suplicy - e participa de projetos importantes como o de
combate  à  pobreza urbana,  em que coordena a  Rede 10 do Programa URB-AL, da
Comissão Européia - que reúne mais de 300 cidades e organizações da sociedade civil
da  Europa  e  América  Latina.  Criou  e  realiza  há  três  anos,  a  URBIS,  uma  feira  e
congresso para discussão de políticas públicas e exposição de idéias inovadoras que se
tornou referência mundial, atraindo cidades de todo porte e de todos os continentes. 

Outro  papel  importante  é  o  de  assessorar  as  atividades  da  Prefeitura  de São
Paulo na busca de recursos externos visando apoiar projetos municipais. São ações que
se refletem no dia-a-dia da população, como os recursos captados por meio de acordos
com governos  e  organismos  internacionais  para  a  recuperação  do centro  da  cidade,
habitação, escolas, meio ambiente, entre outras.

Difícil  é entender como a maior  cidade latino-americana,  com seus quase 11
milhões  de  habitantes,  não  tinha  antes  preocupação  com seu  papel  no  mundo.  No
governo  da  ex-prefeita  Luiza  Erundina  foi  criada  a  Coordenadoria  de  Assuntos
Internacionais, que foi desmobilizada nos dois mandatos seguintes, relegando a cidade a
um papel secundário no cenário internacional e atrasando seu desenvolvimento.

Reconstruir  a cidade,  além de organizar a administração,  passou também por
reocupar o lugar da cidade no mundo e potencializar essas relações. São Paulo hoje é
reconhecida mundialmente como uma cidade com administração séria e por conta disso
passou a fazer parte do roteiro de praticamente todos os chefes de Estado e delegações
internacionais  que  visitam  o  Brasil.  O  município  divulga  sua  imagem  como  mais
importante  centro de negócios  do país e  mostra  a  capacidade  que tem de organizar
qualquer evento internacional por meio da infra-estrutura disponível.

Esse papel,  que São Paulo desempenha,  vem sendo amplamente reconhecido.
Em dezembro de 2003, a prefeita Marta Suplicy foi a única autoridade local convidada a
participar  do  “The  Urban  Forum  -  Responding  to  Cliente  Demands:  Strategies,
Partnerships and Products – na mesa: Urban Issues from National in City Perspective”
do  diretoria  do  Banco  Mundial.  Em  junho  deste  ano,  na  agenda  paralela  à  XI
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Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, UNCTAD, que
ocorreu em São Paulo, manteve encontro com o secretário geral da ONU, Kofi Annan,
em que  foi  discutida  a  maior  participação  dos  governos  locais  na  Organização  das
Nações Unidas, dentro do projeto de reforma da instituição. Na mesma oportunidade, o
secretário geral da ONU visitou o CEU Campo Limpo, que lhe causou a melhor das
impressões, segundo declarações feitas por ele na ocasião, conforme pode ser checado
no conteúdo do Anexo I.

Pelos seus resultados, a política de relações internacionais é uma das prioridades
da atual administração e tem de ser mantida. Afinal, os governos locais terão um papel
cada vez mais importante na busca de igualdade e de um mundo mais justo para todos.
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I  -  Inserção  no  cenário  mundial  -  Atração  e  promoção  de  eventos
internacionais

1.1- Prêmios Internacionais

Projetos  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  (PMSP)  inscritos  em  prêmios
internacionais:

Projeto da PMSP Entidade  Organizadora  do
Prêmio

Prazos Posição

Estratégia Paulistana de 
Inclusão Social, 
formada pelos 
programas sociais 
da Secretaria de 
Desenvolvimento, 
Trabalho e 
Solidariedade 
(SDTS)

Best Practices 

2004  - Dubai International 
Award for Best Practices 
in Improving the Living 
Environment

Outubro 
2004

A estratégia ficou 
classificada entre as 40 
melhores práticas (dentre 
as mais de 700 inscritas).

Programa Ação Centro Best Practices 

2004 Dubai International 
Award for Best Practices in 
Improving the Living 
Environment

Outubro 
2004

O programa foi 
classificado entre os 
107 projetos 
selecionados para o 
Prêmio (dentre as mais
de 700 inscritas).

Centro Educacional 
Unificado (CEU) e

Orçamento 
Participativo (OP)

 “Casos de Boas Práticas de 
Governos Sub-Nacionais 
na América Latina e 
Caribe”

Promovido pelo Centro de 
Estudos de Governo, Empresa 
e Sociedade - CEGES/ IAE da
Universidade Austral 
(Argentina) em parceria com o
BID. 

Julho 2004 O CEU foi premiado pelo 
BID com estudo de 
caso no valor de US$ 
5.000.

World Culture Open 
2004

Orçamento Participativo (OP),
vencedor na categoria 
Serviços Humanitários.

Promovido pela ONG World 
Culture Open que reúne 
experiências, projetos e 
inovações culturais que 
promovam a diversidade 
cultural.

Setembro 
2004

A experiência de São 
Paulo foi vencedora 
do prêmio de 
U$100.000,00 em 
dupla com Porto 
Alegre.
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1.2- Coordenações e participações em entidades internacionais

1.2.1- Prefeita Marta Suplicy foi vice-presidente de FMCU - Federação Mundial
de Cidades Unidas no período de 10/2001 a 04/2004.

1.2.2- Prefeita  Marta  Suplicy  foi  coordenadora  de  Relações  Internacionais  da
Frente Nacional de Prefeitos no período de 01/2002 a 06/2004.

1.2.3- UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS)
Em função de seu comprometimento histórico com as questões de gênero e sexualidade,
a Prefeita Marta Suplicy foi, no início de 2004, a única autoridade local convidada pela
ONU para  fazer  parte  do  Comitê  Gestor  que  formulará  políticas  para  diminuir  a
epidemia de HIV/AIDS, principalmente entre mulheres e jovens. 

O Steering Committee for the Global Coalition on Women and AIDS, organizado pela
UNAIDS, realizou sua primeira reunião em Londres, no último dia 2 de fevereiro. Na
ocasião, a Prefeita expôs o sucesso os programas da Coordenadoria Especial da Mulher
e do conjunto de iniciativas levadas a cabo em São Paulo para a redução dos índices de
contaminação de HIV/AIDS. A segunda reunião do grupo foi realizada em Bancoque,
Tailândia, durante a Conferência Mundial sobre AIDS, em julho de 2004.

1.2.3- Glocal Forum
O Glocal Forum é uma organização sem fins lucrativos devotada à promoção da paz e
ao desenvolvimento, por meio de uma abordagem descentralizada entre as cidades, para
cooperação internacional. Com sede em Roma, foi fundado em 2001 sob a liderança do
embaixador Uri Savir, que durante o governo Shimon Perez foi negociador-chefe de
Israel para os Acordos de Paz de Oslo.

O  vice-prefeito  Hélio  Bicudo  foi  convidado  pelo  Glocal  Forum para  participar  do
Comitê de Direitos Humanos e do Comitê Diretivo da organização.

O Glocal Forum tem como visão e abordagem concreta o reconhecimento das cidades
como agentes  internacionais,  do vínculo entre  desenvolvimento  e  paz,  a  cooperação
intermunicipal, o papel dos jovens em rede internacional como agentes de mudança e o
papel das tecnologias de informação e comunicação para transpor as barreiras digital e
do  desenvolvimento.  Anualmente  organiza  a  “Glocalization  Conference”,  em  que
representantes  de  cidades  de  diversos  países  se  reúnem  para  debater  o  papel  dos
governos locais na globalização.

1.2.4- Prefeita  Marta  Suplicy  foi  eleita  Presidente  da  Organização  Mundial
“Cidades e Governos Locais Unidos” (CGLU)
Conhecida  como  a  ONU  das  cidades,  a  organização  mundial  Cidades  e  Governos
Locais Unidos, foi criada em maio de 2004, resultado da unificação das três principais
redes  mundiais:  a  Federação  Mundial  de  Cidades  Unidas  (FMCU),  a  União
Internacional de Autoridades Locais (IULA) e a rede Metropolis.  
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A CGLU é hoje a maior organização internacional de cidades e tem o objetivo geral de
fortalecer a representação das cidades e governos locais no cenário mundial. Para essa
união foi fundamental o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, que há três
anos atua ativamente em diversas redes de cidades (vide item III).

1.2.5- Prefeita Marta Suplicy foi indicada, em janeiro de 2004, como membro do
“Helsinki Process”.
Por iniciativa dos presidentes de Finlândia e Tanzânia, foi lançado, no início de 2004, o
que vem sendo chamado de Processo de Helsinki. A idéia é, ao longo de dois anos,
elaborar  uma  proposta  abrangente  para  melhorar  significativamente  a  governança
global,  visando particularmente  a  implementação  de  todas  as  metas  estabelecidas  e
compromissos  assumidos  pelos  governos  nacionais  ao  longo  dos últimos  anos  nas
diversas conferências fóruns multilaterais, tanto no âmbito das Nações Unidas, como
em outros.

O convite para a prefeita Marta Suplicy integrar o grupo foi fruto direto da visita à São
Paulo da presidente da Finlândia,  senhora Tarja Abonem, no dia 4 de novembro de
2003, ocasião em que realizou visita  ao CEU Butantã.  A prefeita  Marta foi a única
autoridade local convidada a integrar esse grupo de discussões - uma prova de confiança
nos programas e políticas da Prefeitura de São Paulo e também um reconhecimento do
papel das cidades nesta discussão. 

Para integrar o grupo de Helsinki, além dos ministros de Relações Exteriores dos dois
países (respectivamente sr. Erkki Tuomioja e sr. Jakaya Kikwete), foram convidados
expoentes de diversas esferas da sociedade global, como a secretária-geral da Câmara
de Comércio Internacional (ICC), sra. Maria Cattaui; o presidente do Clube de Roma, o
príncipe da Jordânia, El Hassan bin Talal; o secretário-geral da Anistia Internacional, sr.
Pierre Sané; o secretário-geral do Conselho Mundial das Igrejas, Pastor Konrad Raiser;
o  economista-chefe  e  vice-presidente  sênior  do  Banco  Mundial,  sr.  François
Bourguignon.

O relatório final será apresentado no final de abril de 2005, em Nova York, e dirige-se
principalmente aos governos nacionais e às Nações Unidas.

1.3.Visitas de autoridades internacionais à São Paulo

Em atenção ao exposto inicialmente,  a Cidade de São Paulo,  nestes últimos quatros
anos,  recebeu inúmeras visitas de autoridades internacionais do mais alto nível. Merece
destaque especial a longa lista de prefeitos das mais representativas cidades do mundo
que visitaram a sra. prefeita, em reconhecimento do atual protagonismo de São Paulo
nas  relações  internacionais  das  cidades.  São  exemplos  os  prefeitos  de  Montevidéu
(Uruguai),  sr.  Mariano  Arana;  de  Buenos  Aires  (Argentina),  sr.  Aníbal  Ibarra;  de
Bogotá  (Colômbia),  sr.  Lucho  Garzón;  de  Paris  (França),  sr.  Bertrand  Delanoë,  de
Milão (Itália), sr. Gabriele Albertini; de Sttutgart (Alemanha), sr. Wolfgang Schuster;
de Genebra (Suíça), sr. Manoel Tornare; de Calcutá (Índia), sr. Subrata Mukherjee, de
Tenerife  (Espanha),  sr.  Ricardo  Melchior  Navarro,  de  Kampala  (Uganda),  sr.  J.
Ssabaana Kizito.
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A prefeita  Marta  Suplicy  também recebeu  diversos  chefes  de  Estado e  outras  altas
personalidades internacionais:

Em  2001:  sr.  Leonel  Jospin  (então  primeiro-ministro  da  França);  sr.  Tony  Blair  –
primeiro-ministro da Inglaterra; sr. Bertie Ahern – primeiro-ministro da Irlanda. 

Em 2002: sr.Gerhard Schöreder - chanceler alemão. 

Em 2003: sr. Rafik Hariri - primeiro-ministro do Líbano; rainha Beatrix, da Holanda; rei
Harald, da Noruega; sra. Tarja Halonen, presidente da Finlândia;  sra. Brigitte Sylvia
Mabandla,  ministra  de  Habitação  da  África  do  Sul;  sr.  Pedro  Roseta,  ministro  da
Cultura de Portugal; sr. Shiro Asano, governador da Província de Myiagui, Japão; sr.
Yuzan Fujita, governador da Província de Hiroshima, Japão.

Em 2004: sr. Kofi Annan, secretário-geral da Organização das Nações Unidas; general
Emile Lahoud, presidente do Líbano; sra. Anne McAleese, presidente da Irlanda; sr.
Adán Martín Menis, governador das Ilhas Canárias; sr. Juan José Ibarretxe Markuartu,
governador  do País  Basco;  sra.  Carmen  Calvo,  ministra  de Cultura  da Espanha;  sr.
Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia de 2001; sra. Anna Tibaijuka, secretária-
geral da ONU-HABITAT.

Tais visitas não somente têm ampla repercussão na imprensa e na opinião pública, como
também abrem as portas para o estabelecimento de cooperação financeira,  técnica e
política com estas autoridades. A lista completa de visitas será apresentada no Anexo II.

1.4. São Paulo assume a coordenação de projetos 
internacionais

1.4.1- Rede 10 do Programa URB-AL – Luta Contra a Pobreza Urbana
A Prefeitura de São Paulo foi escolhida pela União Européia, em outubro de 2002, para
coordenar a Rede 10 – Luta Contra a Pobreza Urbana, do Programa URB-AL. Essa
escolha foi uma demonstração inequívoca  de confiança e compreensão por parte da
União  Européia  em  relação  às  políticas  de  combate  à  pobreza  e  de  promoção  da
inclusão social desenvolvidas por esta administração da cidade de São Paulo.

O  URB-AL  é  um  programa  da  União  Européia  de  cooperação  descentralizada  e
intercâmbio entre cidades da União Européia e da América Latina em torno de questões
urbanas de interesse comum, que funciona por meio da criação de redes temáticas. O
objetivo é o de promover  parcerias  duradouras entre  os agentes locais,  por meio de
encontros, transferência de conhecimento, experiências e boas práticas. 

A Rede URB-AL 10 – Luta Contra a Pobreza Urbana, tem como missão melhorar a
qualidade  das políticas  públicas  locais  de combate à  pobreza urbana nas cidades  da
América Latina e Europa. Para isso, age como articuladora entre os governos locais da
região para criação de parcerias, que resultam na implantação de ações de longo prazo,
com o patrocínio da União Européia.
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A coordenação da Rede URB-AL 10 é feita pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que
conta com subvenção da União Européia para sua criação e manutenção (500 mil euros
para um período de três anos).

1.4.1.1- Dados da Rede 10:

- 322 governos locais e entidades associadas, sendo 226 sócios governos locais e
96 sócios externos (ONG´s) oriundos da União Européia e América Latina.

- 10 projetos comuns do “Tipo A”1, aprovados no marco de atividades da Rede
10. Para cada projeto, a Comissão Européia repassa até 250 mil euros para a
cidade coordenadora do projeto (ver tabela abaixo).

- 10  projetos  comuns  do  “Tipo  A”,  enviados  a  Bruxelas  na  convocatória  de
outubro-2004 que  aguardam análise  da  Coordenação  do Programa URB-AL,
para aprovação. Os resultados serão anunciados na segunda quinzena de janeiro
de 2005. 

- Duas Conferências Anuais realizadas: Conferência de Lançamento (abril, 2003)
e  Segunda Conferência  Anual  (fevereiro,  2004);  em fevereiro  de  2005  está
prevista ainda a realização da Conferência de Encerramento das atividades da
rede.

- Conferências  Regionais:  Cities  Alliance  (outubro,  2003),  San  Salvador
(fevereiro, 2004), Cidade do México – México (agosto, 2004), Sucre – Bolívia
(setembro,  2004)  e  em  parceria  com  União  de  Cidades  e  Capitais  Ibero-
Americanas – UCCI realização do VII – Comitê de Políticas Sociais, (novembro
de 2004).

1.4.1.2- Projetos aprovados pela União Européia no âmbito da Rede 10.
Através  da  Rede,  todos  os  governos  locais  associados  podem  apresentar  uma
proposta de projeto comum à Comissão Européia e obter assim um financiamento
não reembolsável para um projeto que aprofunde e busque soluções, referente a um
assunto de preocupação partilhada pelos sócios. 

País
Cidade Coordenadora /
Convocatória aprovada

Orçamento
total (euros)

Montante
financiado

pela UE
(euros)

Contra-
partida das

cidades
(euros)

França St Denis (abril, 2003.) 385.314 250.000 135.314

Brasil
Belo Horizonte
(outubro, 2003) 261.099 182.769 78.330

Espanha
Consell  Comarcal  de  L'Alt
Empordá (outubro, 2003)

357.142
250.000

107.142

Brasil Jacareí (outubro, 2003) 144.924 101.447 43.477

Brasil
Rio Grande da Serra 
(outubro, 2003)

371.200 250.000 121.200

Itália Comune di Roma (abril 2004) 490.000 250.000 240.000
Espanha Ayuntamiento de  Málaga

(abril, 2004) 250.000 175.000 75.000

Espanha
Ayuntamiento  de  Lloret  del
Mar (abril, 2004) 355.454 248.818 106.636

1 Há dois tipos de projetos comuns: os de tipo A, que dizem respeito ao intercâmbio de informações e
experiências, e os de tipo B, voltados à implantação de um projeto piloto resultante de um projeto A, já
concluído.
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Brasil
Prefeitura  de  Guarulhos
(abril, 2004) 295.844 207.091 88.753

Peru
Municipalidad de Villa María
del Triunfo (abril, 2004)

          409.39
6 249.995 159.400

Valor total 3.320.373 2.165.120 1.155.252

1.4.1.3 Planejamento mínimo de atividades para 2005

1. Realização da III Conferência Anual;

2. Preparação dos projetos para a apresentação na convocatória de Abril;

3. Envio dos projetos para a Comissão Européia; 

4. Sistematização e avaliação da III Conferência; 

5. Preparação dos documentos finais da Rede 10; 
(Relatório final e Documento sobre os temas e conceitos trabalhados pela 
Rede 10 ao longo de seus 3 anos) 

6. Edição e diagramação do relatório de documentos finais da Rede 10;

7. Mobilização das cidades (atualização do Banco de Dados);

8. Preparação de projetos para a última convocatória da Rede 10 em Outubro 
de 2004;

9. Envio dos projetos para a Comissão Européia;

10. Envio do relatório e documentos finais para a Comissão Européia

Atividades/Mês Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Realização da III Conferência Anual 

Preparação dos projetos para a apresentação 
na convocatória de Abril  

Envio dos projetos para a Comissão 
Européia 

Sistematização e avaliação da III 
Conferência   

Preparação dos documentos finais da Rede 
10     

Edição e diagramação do relatório e 
documentos finais da Rede 10  

Mobilização das cidades – atualização do 
Banco de Dados    

Preparação de projetos para a última 
convocatória da Rede 10    

Envio dos projetos para a Comissão 
Européia 
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Envio do relatório e documentos finais para 
a Comissão Européia 

1.4.2- Participação em outras redes do Programa URB-AL.
A Coordenadoria Especial da Mulher (CEM) coordenou, no marco da Rede 5 – Políticas
Sociais Urbanas, do Programa URB-AL, o projeto comum “Emprego e Cidadania Ativa
das Mulheres” com as cidades  de Montevidéu (Uruguai),  Rosário (Argentina),  Vigo
(Espanha), Região de Toscana (Itália) e REPAM, ONG uruguaia. Para a coordenação
desse projeto, recebeu 100 mil euros da Comissão Européia. Em razão do sucesso da
proposta,  os  mesmos  parceiros  apresentaram um projeto  Tipo B “Centros  locais  de
cidadania das mulheres como defensores da igualdade”, aprovado em abril de 2004 e
que receberá 800 mil euros da Comissão Européia.

Já a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) coordena,
no âmbito da Rede 7 – Gestão e Controle da Urbanização, o projeto “O acesso ao solo e
a habitação social em cidades grandes de regiões metropolitanas da América Latina e
Europa” cujos membros são Rosário (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Região de
Toscana  (Itália)  e  Área  Metropolitana  de  Barcelona  (Espanha).  O  projeto  visa
promover, entre as cidades sócias, a discussão e a formulação de políticas urbanas locais
que busquem uma melhor eqüidade no acesso ao solo e à habitação social, nas grandes
cidades de regiões metropolitanas da América Latina e Europa. O projeto foi aprovado
na  convocatória  de  outubro  de  2003 e  São Paulo  recebeu  250 mil  euros  para  essa
coordenação.

1.4.3- Coordenação da Rede IT4ALL – núcleo América Latina
A rede  IT4All  Regions foi  criada  com mandato  da  UNITAR (Instituto  das  Nações
Unidas  para  a  Formação  e  Pesquisa)  através  do  seu  Programa  de  Cooperação
Descentralizada (CIFAL) para coordenar, junto aos governos locais do mundo todo, o
debate  sobre oportunidades  e  desafios  criados  pelo desenvolvimento  vertiginoso  das
Tecnologias de Informação e Comunicações e da Sociedade da Informação. São Paulo
coordena o núcleo para América latina e Caribe. Em 2005, os coordenadores regionais
de todo o mundo, irão se reunir na Tunísia, na Segunda Conferência da ONU sobre o
tema,  para  expor  suas  reivindicações  a  partir  do  local  e  exibir  os  resultados  da
cooperação.

1.4.4- Rede Mercocidades
São Paulo assume participação ativa na Rede Mercocidades, organização representativa
das  cidades  do Cone Sul  e  que conta  com a participação  de aproximadamente  100
cidades.

A cidade de São Paulo foi eleita, em 2002, membro do Conselho Executivo da rede e
coordenadora da Unidade Temática de Meio Ambiente – sendo reeleita para as duas
funções na cúpula da organização realizada em setembro de 2003. Participa ainda das
Unidades  Temáticas  de  Desenvolvimento  Econômico  Local,  Turismo,  Cultura  e
Educação.

A Rede Mercocidades  foi criada em 1995, na 1ª Reunião de Cúpula de Cidades do
Mercosul,  em Assunção.  Atualmente,  91 cidades  dos países do Mercosul,  Bolívia  e
Chile  integram  a  Rede.  A  Rede  está  constituída  pela  Assembléia  ou  Cúpula  dos
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Prefeitos das Cidades-Membros,  um Conselho com dois representantes de cada país,
uma Secretaria Executiva, cuja sede fica na cidade organizadora da Cúpula, as Unidades
Temáticas  que  versam  sobre  temas  específicos,  uma  Comissão  Diretora  e  uma
Secretaria Técnica Permanente (em Montevidéu), encarregada da memória institucional
da Rede e do encaminhamento das decisões do MERCOSUL. 

A X Cúpula,  com o tema  “Distribuição  de  renda na América  Latina  –  Cidades  a
caminho da equidade”, ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2004, em Buenos
Aires (Argentina).

1.4.5- União de Cidades e Capitais Ibero-Americanas – UCCI.
A UCCI foi criada em 1982 e tem como membros 23 capitais ibero-americanas, e ainda
Barcelona,  Rio  de  Janeiro  e  São Paulo.  A presidência  é  dividida  entre  uma cidade
Ibérica  (Madri)  e  uma  cidade  latino-americana  (atualmente,  Santiago  do  Chile).  A
estrutura  é  descentralizada  em  vice-presidências  sub-regionais  e  na  maioria  dos
municípios há um coordenador das atividades da UCCI, o que facilita o intercâmbio de
informação entre as cidades. A UCCI publica a Revista “Ciudades Ibero-americanas”. 

Eixos de atuação e cooperação técnica:
A) Cursos  de  capacitação  para  funcionários  públicos  de  15  dias  em Madri.  As

despesas de passagem aérea, alimentação e alojamento são pagas pela entidade.
B) Reuniões  periódicas  dos  Comitês  Setoriais  temáticos  (a  cidade  organizadora

paga estadia e transporte local, e a UCCI, as passagens dos participantes) que
visam a elaboração de projetos de cooperação internacional.

C) Encontros  sobre  temas  de  interesse  comum  que  possam  se  tornar  Comitês
Setoriais.

Desde que retomou suas ações junto à UCCI, São Paulo foi escolhida para coordenar o
Comitê  Setorial  de  Promoção  Social,  em  virtude  do  reconhecimento  dos  demais
membros de UCCI – as capitais ibero-americanas – de suas políticas de inclusão social.
O primeiro encontro do Comitê sob a presidência de São Paulo ocorreu nos dias 8, 9 e
10 de novembro, na nossa cidade, em parceria com a Rede 10 – Luta Contra a Pobreza
Urbana.

1.4.6- URBIS – Feira e Congresso Internacional de Cidades (1a, 2a, e 3a edições).
A URBIS, composta por uma Feira de Exposições que se realiza paralelamente a um
Congresso Internacional, é um evento considerado inédito no mundo. Trata-se de um
momento privilegiado para a discussão dos temas mais importantes da pauta das cidades
na  atualidade,  por  reunir  num espaço  público  e  democrático,  autoridades  locais  do
mundo  todo,  organizações  internacionais,  ONGs  e  empresas  que  fornecem  bens  e
serviços a municipalidades.

Ao mesmo tempo, a URBIS tem se tornado um dos mais importantes pontos da agenda
de grandes eventos que são atualmente organizados em nossa cidade, e sua realização
significa um significativo aquecimento do setor de hotéis, bares e restaurantes. Além
disso, ao hospedar um evento deste porte, que recebe autoridades de diversos países,
São Paulo se projeta no cenário internacional com o destaque que merece, como uma
das maiores metrópoles do mundo.
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A URBIS - Feira e Congresso Internacional de Cidades, consolidou sua terceira edição
em  2004  com  o  tema  “Cidades  e  Regiões  Metropolitanas:  Estratégias  para  o
Desenvolvimento”.  Nas  edições  anteriores,  2002  e  2003,  abordou  “Inclusão  Social,
Gestão  Pública  e  Inovação”  e  “Macropolíticas  para  o  desenvolvimento  local”,
respectivamente.  A URBIS representa o espaço de maior  autenticidade de debates  e
busca de soluções aos problemas que afligem as cidades  e conta com a participação de
renomados  especialistas  e  relevantes  administradores  públicos  do Brasil  e  de  vários
países. 

Ao  longo  das  três  edições  anteriores,  mobilizou  mais  de  50  mil  participantes,  480
expositores  e  contou com a presença de 55 países,  dos quais  20 estiveram nas  três
edições.  Nacionalmente,  a URBIS atraiu todas as capitais  dos estados e centenas de
cidades. Vide Anexo III.

A  URBIS  é  o  único  evento  desta  natureza  e  proporção  realizado  em  país  em
desenvolvimento, no Hemisfério Sul.

1.4.7- São Paulo sedia a XI UNCTAD (2004).
A UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, foi
criada  em  Genebra  em  1964,  há  exatamente  40  anos,  como  órgão  permanente  da
Assembléia  Geral  para  lidar  com  questões  de  comércio,  investimento,  finanças  e
desenvolvimento. Seus Estados-Membros se reúnem a cada quatro anos para estabelecer
as  prioridades  e  diretrizes  para a  organização e,  também,  para debater  as  principais
questões econômicas e de desenvolvimento.

Durante toda sua história, a UNCTAD tem tido como foco a promoção do comércio
como motor para o desenvolvimento.  Hoje em dia, os esforços da organização estão
sendo  direcionados,  em  especial,  a  aumentar  a  capacidade  dos  países  em
desenvolvimento para que possam lidar com a globalização. Suas atividades passam por
diversas  áreas:  de  competitividade,  diversificação  de  produto  e  participação  em
negociações  multilaterais  de  comércio,  até  investimentos  e  desafios  do  comércio
eletrônico.  Suas  atividades  são realizadas  utilizando  a  pesquisa  e  a  análise,  criando
consenso e cooperação técnica.

A XI UNCTAD foi responsável por um dos maiores  aquecimentos  da economia  da
cidade de São Paulo nos últimos tempos, que permitiu que a rede hoteleira, restaurantes,
serviços de transportes e outros serviços especializados assegurassem faturamento de
cerca  de  15  milhões  de  dólares.  Estes  são  alguns  números  que  ajudam a  ilustrar  a
grandiosidade do evento: movimentação de 52 setores da economia, três mil empregos
temporários  gerados  direta  e  indiretamente,  utilização  de  15  mil  metros  de  área
construída  do  Anhembi  e  comparecimento  de  2.800  delegados  estrangeiros,
representando mais de 160 países.

Para receber a Conferência da UNCTAD, São Paulo também investiu na infra-estrutura
necessária para sediar este tipo de evento internacional. O Parque do Anhembi, palco da
conferência,  conta  agora  com um hotel  com 780  leitos,  foi  totalmente  remodelado
fisicamente e contou com a instalação de quilômetros de fibras óticas para permitir a
transmissão  de  dados  em  alta  velocidade  para  os  mais  modernos  equipamentos  de
comunicação. O Palácio de Convenções também passou por reformas orçadas em R$ 5
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milhões,  que incluíram a climatização de todas suas dependências,  modernização da
iluminação, instalação de cabines de tradução simultânea, reforma de piso e mobiliário.

1.4.8- São Paulo sedia o Fórum Mundial de Educação (2004).
O Fórum Mundial de Educação (FME) é um movimento internacional  que reúne as
mais diferentes instituições,  organizações e pessoas em torno do objetivo comum de
construir uma plataforma mundial a favor do direito à educação. Por meio da afirmação
da diversidade cultural e do debate entre diferentes pontos de vista, pretende construir
uma  proposta  que  privilegie  a  justiça  social  e  se  contraponha  ao  projeto  político
neoliberal.

Um dos mais importantes eventos do calendário oficial das comemorações dos 450 anos
de  São  Paulo,  o  FME  aconteceu  entre  01  e  04  de  abril  no  Anhembi,  reunindo
aproximadamente 60 mil pessoas de mais de 100 países, entre educadores, estudantes,
entidades sindicais,  movimentos sociais,  governos, organizações não-governamentais,
universidades e escolas, todos comprometidos com a defesa da educação pública como
direito social e inalienável. O evento foi organizado em parceria com diversas entidades
nacionais e internacionais, dentre elas o Instituto Paulo Freire.

Foi de grande importância para São Paulo hospedar uma atividade dessa magnitude,
sobretudo  em  face  da  forma  prioritária  com  que  a  educação  é  tratada  pela  atual
administração municipal. Da mesma forma, a vinda de um tal número de participantes
movimentou diversos setores da economia paulistana e colocou a cidade, novamente,
sob o foco de atenção da mídia mundial. 

Com o título geral de “Cidades Educadoras – Educação Cidadã”, o Fórum tratou de
temas  como o papel  dos  gestores públicos,  esportes,  meio  ambiente,  mídia,  cultura,
desenvolvimento, direitos humanos, desigualdade social e educação para a liberdade.
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ΙΙ. Estabelecimento  de  Cooperação  com  Organismos  e  Agências
Multilaterais.

Centrado na constatação de que as cidades assumem crescente protagonismo no cenário
internacional  e  no  papel  de  liderança  que  um centro  urbano com as  características
econômicas  e  culturais  da  cidade  de  São  Paulo  desempenha,  a  Coordenação  de
Organismos Multilaterais da SMRI assegurou a adoção de uma estratégia de reforço dos
vínculos com o sistema das Nações Unidas, estabelecendo protocolos de cooperação,
facilitando  o  acesso  das  políticas  públicas  paulistanas  ao  apoio  de  organismos
especializados  da  ONU,  intercambiando  informações  e  alavancando  a  captação  de
recursos.

Particular  ênfase  deve  ser  concedida  às  relações  que  a  cidade  estabelece  com  o
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), com o
qual  desenvolve  uma  parceria  que  tornou  possível  a  constituição  do  “Observatório
Urbano  da  Cidade  de  São  Paulo”,  para  monitorar  o  cumprimento  das  Metas  de
Desenvolvimento do Milênio em nossa cidade.

Outros  organismos  que  merecem  destaque  em nosso  trabalho  de  cooperação  são  o
Banco Mundial – com o qual possuímos vários programas de financiamento às ações
desenvolvidas  pela  PMSP  no  território  urbano  –  e  as  Agências  de  Fomento
Internacional  de países como o Japão, os Estados Unidos e a  República Popular da
China.

2.1- Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos -
Agência HABITAT da ONU

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), foi
estabelecido  em  1978  e  está  sediado  em  Nairobi,  Quênia.  É  o  programa  da  ONU
responsável por promover o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável das
cidades. Por esta razão, tornou-se essencial na campanha pelo alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.2

2 Os Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio são parte da Declaração do Milênio (A55-R002) assinada em
setembro de 2000 por 189 países, incluindo 147 Chefes de Estado. São metas e indicadores interligados criados para
fomentar uma parceria entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, “ a fim de gerar um ambiente -
tanto em âmbito nacional quanto global - que conduza ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza”, como diz a
Declaração.  Os  8  Objetivos  contém  18  metas,  que  têm  seu  progresso  monitorado  por  meio  de  um  grupo  de
indicadores.
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Em 2001,  a  HABITAT enviou a  São Paulo  técnicos  de  resíduos  sólidos  da  cidade
japonesa  de  Fukuoka,  dando  início  à  cooperação  que  culminou  na
assinatura  de  uma  Carta  de  Intenções  entre  a  PMSP e  o  Escritório
Regional para a América Latina e o Caribe do UN-HABITAT, em julho
de  2003,  durante  a  segunda edição  da  URBIS –  Feria  e  Congresso
Internacional de Cidades.

A cooperação com o HABITAT é voltada para as políticas de desenvolvimento urbano
e habitação da cidade de São Paulo, incluindo o apoio à implementação
do Plano Diretor de Resíduos Sólidos; o apoio à consolidação, difusão e
monitoramento  dos  Programas  Habitacionais  e  de  Regularização
Fundiária  implementados  pela  SEHAB  e,  também,  a  realização  do
Seminário:  “Observatório  de  Instrumentos  de  Gestão  e  Políticas
Urbanas”, em 13 de agosto de 2003. No entanto, o principal projeto de
cooperação  mantido  com  o  HABITAT  diz  respeito  à  criação  do
“Observatório Urbano de São Paulo”, que será certificado pela ONU
para monitorar  dados sobre a  cidade.  Através  do Decreto  Municipal
número 45.328, de 27 de setembro de 2004, a prefeita Marta Suplicy
instituiu,  na  Secretaria  Municipal  de  Relações  Internacionais,  o
Observatório,  que  teve  o  lançamento  oficial  de  suas  atividades
realizado no dia 27 de outubro de 2004.

2.1.1- Captação de recursos a fundo perdido (cooperação financeira)
Atividade - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Montante: US$ 1 milhão
Situação: Projeto enviado, aguardando resposta do UN-HABITAT. 

2.2- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

O  PNUD  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento)  é  o  principal
programa  da  ONU  para  o  assessoramento,  promoção  e  distribuição  de  subsídios
relacionados  ao  desenvolvimento.  O  PNUD  indica  políticas  e  ajuda  na  criação  de
instituições e capacitação humana para o crescimento econômico eqüitativo das nações.
Este  programa  também media  as  relações  público-privadas  para  garantir  a  máxima
eficácia dos acordos e aplicação de recursos.

O PNUD apóia o “Programa de Desenvolvimento  Econômico da Zona Leste”.  Este
programa, uma das prioridades da Prefeitura de São Paulo, pretende reverter o quadro
de estagnação econômica em que se encontra esta região,  habitada por cerca de 3,3
milhões de pessoas, ou 33% da população total da capital paulista.

O programa prevê três eixos de intervenção: “Integração Físico-Territorial”, por meio
do prolongamento de avenidas e da conexão com o Aeroporto de Guarulhos e o Porto
de Santos; “Educação e Conhecimento”, para formação de recursos humanos nos níveis
técnico e universitário, compreendendo a criação de uma instituição de ensino superior
pública  e  gratuita  na  região;  e  “Articulação  Institucional”  para  a  cooperação
Público/Privada, visando atração de investimentos e geração de empregos.
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2.2.1- Captação de recursos a fundo perdido.
Cooperação financeira: XI UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio
e Desenvolvimento).
Atividade: Financiamento do Seminário de planejamento estratégico para o “São Paulo 
Confia”, (programa de microcrédito da PMSP), abril de 2002 – SDTS.
Montante: US$ 35.000,00

2.3- CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e Caribe

Foi celebrado acordo entre a PMSP e a Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe da Organização das Nações Unidas. O acordo visa estabelecer cooperação
técnica  entre  as  partes  para  a  elaboração  de  estudos  e  a  implementação  do
“Observatório Urbano de São Paulo”.

A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina)  foi estabelecida em 25 de
fevereiro de 1948, por meio de uma Resolução do Conselho Econômico e Social da
ONU. A sede da CEPAL está em Santiago, (Chile) e há também sedes sub-regionais,
como  a  de  Brasília.  O  principal  objetivo  da  Comissão  é  monitorar  e  estimular  o
crescimento  e  desenvolvimento  dos  países da região,  buscando também promover  a
cooperação entre eles, e estimular os negócios com outras regiões. 

2.4- OMS  (Organização  Mundial  da  Saúde)  e  OPAS  (Organização
Panamericana de Saúde)

A Prefeitura de São Paulo mantém cooperação com o escritório regional da Organização
Mundial da Saúde, em Kobe, Japão. Trata-se de projeto de pesquisa envolvendo a
Universidade de São Paulo, a respeito dos impactos das políticas públicas sobre a
saúde. Com o prazo de um ano e verba de US$ 20.000,00, as pesquisas estão
concentradas em verificar o andamento dos seguintes programas:

• Reurbanização  de  favelas  em  áreas  de  mananciais,  envolvendo  o  projeto
Guarapiranga, da SEHAB;

• Experiências desenvolvidas nos Centros de Convivência e Cooperativa - CECCO,
da Secretaria Municipal de Saúde;

• Tratamento de dependentes de álcool e drogas, por Redução de Danos, também da
Secretaria Municipal de Saúde.

A OMS foi estabelecida como agência da ONU em 7 de Abril de 1948, com o objetivo
de colaborar para que as populações alcancem o maior nível de saúde possível. A OPAS
(Organização  Panamericana  de  Saúde),  tem  como  missão  orientar  os  esforços
estratégicos  de  seus  Estados-Membros.  É  o  escritório  regional  da  OMS  para  as
Américas.
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A PMSP também mantém parceria  com a Organização  Panamericana  de Saúde,  no
âmbito  do  programa “Cidades  Saudáveis”:  foi  organizado  o  seminário  Capela
Saudável, realizado em parceria com a Subprefeitura da Capela do Socorro para
celebrar a assinatura do convênio com a OPAS. 

Está em negociação com a OPAS o envolvimento da organização com a iniciativa do
“Observatório Urbano da Cidade de São Paulo”.

2.4.1- Captação de recursos a fundo perdido
Cooperação financeira. 
Atividade: Pesquisa “Cidade e Saúde”, por meio do escritório regional da OMS em 
Kobe, Japão - WHO KOBE CENTER.
Montante: US$ 20.000,00

2.5- PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Foi assinado acordo de cooperação entre a PMSP, por meio da Secretaria Municipal do

Verde e Meio Ambiente, e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente),  para  elaborar  o  Diagnóstico  Ambiental  do  Município,  que  deverá
também fortalecer o Observatório Urbano de São Paulo.

A parceria entre o PNUMA e a Prefeitura de São Paulo foi estabelecida com o intuito de
produzir um relatório sobre o estado do ambiente na cidade (Relatório GEO São Paulo),
utilizando a metodologia de GeoCidades desenvolvida pelo PNUMA. 

Este diagnóstico, o Atlas Ambiental, foi lançado no dia 22 de outubro de 2004 e servirá
para que o PNUMA atualize a aplicação do enfoque e metodologia da elaboração dos
relatórios  GeoCidades  e contribua para o processo de estruturação do “Observatório
Urbano da Cidade de São Paulo”, com a produção qualificada de informações e análises
sobre o meio ambiente.

O PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, responsável pela
implementação de programas de conservação e de desenvolvimento sustentável. Tem
também um importante papel de conscientização e de divulgação das preocupações em
relação ao meio ambiente, não só no âmbito público, como também dentro da própria
ONU.

2.6- BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

Em maio de 2004 foi assinado acordo para a cooperação entre a PMSP e o BID, em
projeto financiado pelo Fundo Fiduciário do Japão, através  da qual a SEHAB
(Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo) e a COHAB
(Companhia de Habitação de São Paulo) irão desenvolver estudos para a gestão
do “Programa de Locação Social”.

O “Programa de Locação Social”,  coordenado pela  COHAB visa diminuir  o déficit
habitacional na cidade, através da ampliação das formas de acesso à moradia para a
população de baixa renda,  que não tenha  possibilidade  de  participar  dos  programas
regulares,  de financiamento para aquisição de imóveis,  através da oferta em locação
social  de  unidades  habitacionais  já  construídas.  A  locação  social  não  se  destina  à
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aquisição  de  moradias,  pois  as  unidades  locadas  permanecem  como  propriedade
pública.

Os recursos são da ordem de US$ 465.000 a fundo perdido, sendo US$ 85.000 para
estudos e US$ 380.000 para consultorias. A duração da cooperação será de 36
meses, e o período de desembolso será de 40 meses.

 
O BID apoia o desenvolvimento econômico e social e a integração regional da América
Latina e Caribe. Suas ações são feitas através de empréstimos financeiros às instituições
públicas  e  também a  projetos  do âmbito  privado,  tipicamente  em locais  com infra-
estrutura e mercado de capitais em desenvolvimento.

2.7- Cities Alliance

A Cities Alliance foi criada em 1999, a partir de uma parceria entre o Banco Mundial e
a  UN-HABITAT (Programa  das  Nações  Unidas  para  os  Assentamentos  Humanos),
como uma resposta à demanda das cidades por um maior volume de cooperação técnica
e linhas de financiamento diretamente voltados para os municípios. Representa hoje um
dos principais programas de apoio aos esforços das cidades para o combate à pobreza
urbana,  no  que  diz  respeito  às  questões  habitacionais.  Sua  atuação,  via  cooperação
técnica  e  financeira,  concentra-se  em  duas  frentes:  a  reurbanização  de  favelas  e  a
articulação de estratégias de desenvolvimento para as cidades.

No  segundo  semestre  de  2002,  a  entidade  estabeleceu  importante  processo  de
cooperação com a cidade de São Paulo, por meio de financiamento a fundo perdido de
cerca de US$ 300 mil, destinados ao “Programa Bairro Legal”, da Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Dando continuidade ao frutífero relacionamento que se estabelecera,  os responsáveis
por  Cities  Alliance  estiveram em São Paulo entre  os  dias  5 e 10 de abril  de 2003,
quando a cidade hospedou o encontro da Força Tarefa Mundial para a Urbanização
das Favelas, formada por especialistas do mundo todo. 

Entre 13 e 17 de outubro de 2003, teve lugar em São Paulo a Conferência Anual de
Cities  Alliance.  A Conferência,  cujo  tema  foi  “Cidades  contra  a  Pobreza  Urbana –
Estratégias de Financiamento”, contou com a participação de autoridades brasileiras e
paulistanas, de especialistas e autoridades do Banco Mundial, da UN-HABITAT, dos
países membros da Cities Alliance e das associações internacionais de cidades, além de
autoridades das cidades latino-americanas e européias sócias da Rede 10 do Programa
URB-AL. Foi a primeira vez que a Conferência Anual desta organização foi realizada
na América Latina.

No dia 13 de outubro aconteceu uma reunião especial da Rede 10 de URB-AL. Nos
demais dias do evento (14 a17), os sócios da Rede tiveram a possibilidade de participar
do Fórum de Políticas Públicas de Cities Alliance e demais atividades da Conferência
Anual,  apresentando  e  debatendo  experiências  exitosas  no  campo  das  políticas  de
habitação social como componente do combate à pobreza.

20



A realização em São Paulo da Conferência Anual da Cities Alliance representou não só
uma oportunidade ímpar para a ampliação do espaço de consolidação da cooperação
horizontal entre as cidades brasileiras e latino-americanas, (especialmente no que diz
respeito à articulação de estratégias de enfrentamento à pobreza urbana, voltadas para as
ações  de reurbanização  de favelas),  mas  também o fortalecimento  da parceria  entre
Cities Alliance e a Rede 10, coordenada por São Paulo.

O espaço criado serviu também para que o governo brasileiro oficializasse sua filiação à
Cities Alliance, anunciada no marco do evento pelo ministro de Estado das Cidades, sr.
Olívio Dutra. Dessa forma, o Brasil veio a ser o primeiro país em desenvolvimento a
tornar-se sócio da organização.

O resultado  amplamente  favorável,  acima  descrito,  permitiu  a  apresentação  de  uma
nova solicitação de recursos a fundo perdido, desta vez da de ordem de US $ 400.000,00
(cerca de R$ 1.200.000,00), para a fase II do “Programa Bairro Legal”, que encontra-se
em fase avançada de negociação.

2.7.1- Recursos capitados a fundo perdido:
Atividade: Financiamento para o Programa “Bairro Legal – Fase I”, julho de 2002, 
SEHAB.
Montante: US$ 300.000,00

2.7.2- Recursos em fase de negociação:
Atividade: Financiamento para o Programa “Bairro Legal – Fase II” - SEHAB
Montante: US$ 400.000,00
Situação: Pré-aprovado. Versão final, em negociação
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III - Redes de Cidades, Entidades e Programas.

As  redes  de  cidades  vêm  ocupando  cada  vez  mais  espaço  no  cenário  político
internacional.  Além  do  intercâmbio  de  experiências,  possibilitam  projetos  e  ações
concretas entre os governos locais. Abaixo, as principais redes de cidades nas quais São
Paulo atua ativamente: 

3.1- FNP (Frente Nacional de Prefeitos) – coordenação de Relações Internacionais 
(2003 e maio 2004).

 
3.2- Rede Mercocidades – coordenação da Unidade Temática de Meio Ambiente e 

Conselho Diretivo (2002, 2003 e 2004).

3.3- FLACMA - Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações
(Comitê Executivo) – (2004).

3.4- UCCI – União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (membro) – desde 2001.

3.5- IT4ALL – coordenação do Núcleo Latino-Americano (2003).

3.6- ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives – (membro) 
(2001).

3.7- Redes Cidades Educadoras  - membro (Barcelona – 2004).

3.8- Glocal Forum – coordenação do Comitê de Direitos Humanos e membro do 
Conselho Diretivo.

3.9- Programa URB-AL.

3.10- Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) –  presidência (2004).

3.11- Metropolis (seção da CGLU para cidades metropolitanas) – desde 2004.
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IV  -  Cooperações  e  Acordos  Bilaterais  (cidades,  regiões,  países,
agências internacionais de cooperação).

4.1- Japão

As relações entre o Japão e São Paulo - conhecida por abrigar a maior comunidade de
origem japonesa fora do Japão -  foram imensamente potencializadas  durante a atual
administração  municipal.  Além  de  receber  uma  série  de  autoridades  brasileiras,  a
prefeita  Marta  Suplicy realizou,  em março  de 2002,  a  convite  do  governo japonês,
missão oficial àquele país.

4.1.1- Osaka
Em 2002, a prefeita Marta Suplicy foi recebida na cidade de Osaka em missão oficial,
ocasião em que assinou Memorando de Entendimento juntamente com o prefeito  de
Osaka, para a cooperação em áreas como gestão de resíduos sólidos e informatização da
administração.

Em 2004, São Paulo e Osaka completam 35 anos de positivas relações como cidades-
irmãs.  Podemos citar  como exemplos  dessa boa relação a participação de Osaka na
URBIS em 2002 e 2004; o apoio do prefeito, sr. Junichi Seki, à candidatura da prefeita à
presidência de Cidades e Governos Locais Unidos e o fato de que, há três anos, a cidade
de São Paulo envia atletas paulistanos para participar da “Meia Maratona de Osaka”,
convidados pela prefeitura daquela cidade japonesa. 

Ressalta-se a cooperação técnica na área de Resíduos Sólidos: o Limpurb foi convidado
a enviar um técnico para conhecer o processo de gestão de resíduos naquela cidade
(outubro de 2002).  Dando continuidade a esta cooperação, juntamente com a Agência
Japonesa para Cooperação Internacional (JICA), Osaka enviou, em fevereiro de 2004,
uma missão de técnicos para a Secretaria de Serviços e Obras de São Paulo (SSO) para
verificar  as necessidades paulistanas  na área do lixo.  Em função desta  visita,  foram
planejadas  atividades  de capacitação dos  técnicos  da SSO, que serão oferecidas  por
Osaka, com financiamento da JICA, cujo acordo regulatório será assinado em breve.

4.1.2- Agência do Japão para a Cooperação Internacional – JICA
Conforme citado acima, entre 9 e 19 de fevereiro de 2004 esteve em São Paulo uma
missão organizada pela Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA). Por sua
intermediação, peritos de Osaka vieram avaliar a situação da coleta e tratamento do lixo
na cidade para propor áreas de cooperação. 

Antes do retorno ao Japão, a missão assinou uma ata de entendimento com a PMSP
definindo as atividades principais da cooperação a ser firmada. A realização de cursos
de treinamento e intercâmbio de peritos tornou-se a base da cooperação nas três áreas
identificadas  como possíveis  focos  de problemas  para  a  cidade  em futuro  próximo:
gestão dos resíduos sólidos, manejo dos resíduos da construção civil e de lixo hospitalar
e  por  fim,  coleta  seletiva.  Para  que  as  atividades  possam ser  iniciadas,  há  ainda  o
procedimento  de aprovação dos  documentos  pela  Agencia  Brasileira  de Cooperação
(ABC). 
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A JICA estabeleceu também parceria  com a Secretaria  Municipal  de Saúde de São
Paulo, por meio da vinda de perito em Educação e Saúde, para treinamento das equipes
de Saúde da Família (em conjunto  com a Associação Comunitária Monte Azul – 2002),
e com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, através da vinda de perito em sistemas
de qualidade do ar, para a cooperação com o Plano Municipal de Controle de Qualidade
do Ar (2002). 

4.1.3- Governo japonês
Por  meio  do  Consulado  Geral  do  Japão em São  Paulo,  o  Ministério  dos  Negócios
Estrangeiros do Japão apoiou programas paulistanos na área de Saúde da Mulher:

Em 2002, recursos da ordem de US$ 41.000,00 foram doados pelo governo japonês,
através  do  Programa de Apoio a  Projetos  Comunitários  (APC),  para  a  ampliação  e
aquisição  de  equipamentos  para  a  Casa  Eliane  de  Grammont,  administrada  pela
Coordenadoria  Especial  da  Mulher.  Situada  na  Vila  Clementino,  a  Casa  Eliane  de
Grammont presta atendimento a mulheres vítimas de violência, e foi reinaugurada no
dia 17/10/2002.

Repetindo a parceria em 2003, a Prefeitura recebeu novo apoio financeiro do Governo
do Japão, por meio do APC, dessa vez de US$ 54.400 mil, para a construção do Centro
de  Atenção  Reprodutiva  e  Sexual  da  Mulher,  localizado  na  Cidade  Tiradentes  e
inaugurado em 22 de outubro de 2003. Envolve a Coordenadoria Especial da Mulher e a
Secretaria Municipal de Saúde.

A  prefeita  Marta  Suplicy  também  se  encontrou  com  a  vice-ministra  de  Relações
Exteriores do Japão, sra. Shinako Tsuchyia, no dia 18 de março de 2003, em visita à
Subprefeitura da Vila Mariana e ao Programa de Atendimento a Farmacodependentes
do Posto de Saúde da Avenida Ceci.
 
4.1.4- Recursos captados a fundo perdido
4.1.4.1-  Financiamento  da  reforma  e  ampliação  da  Casa  Eliane  de  Grammont,  que
presta  apoio  às  mulheres  vítimas  de  violência,  reinaugurada  em  17/10/2002  –
Coordenadoria Especial da Mulher.
Montante: US$ 41.000,00

4.1.4.2- Financiamento para instalação Centro de Atenção à saúde sexual e reprodutiva
(em obras) – fev/2003 – Coordenadoria Especial da Mulher
Montante: US$ 54.400,00

4.1.4.3- Fundo  fiduciário  japonês  –  BID.  Programa  de  apoio  à  implementação  do
projeto piloto de locação social – COHAB/Procentro.
Montante: US$ 465.000,00

4.2-Estados Unidos da América – EUA

Em maio  de  2004,  a  PMSP assinou  acordo  com a  TDA  (Trade  and  Development
Agency, do governo estadunidense).  A Convias  (Departamento  de Controle  de Vias
Públicas)  ligada  à  Secretaria  Municipal  de  Infra-estrutura  Urbana,  receberá  US$
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150.000,00 para realizar  estudos de viabilidade para o gerenciamento do subsolo da
cidade.

A assinatura do acordo com a TDA marcou o primeiro repasse de recursos a fundo
perdido do governo dos EUA para a Prefeitura de São Paulo. 

Os  trabalhos  serão  acompanhados  pelas  Secretarias  Municipais  de  Infra-estrutura
Urbana e de Relações Internacionais e estarão em vigor até o dia 31 de maio de 2005. 

Além de participar  da cerimônia  da assinatura deste  acordo,  o  Subsecretário  para o
Comércio  Exterior  dos  EUA  (terceiro  do  comércio  nos  EUA),  sr.  Grant  Aldonas,
aceitou o convite da prefeita e visitou o CEU Campo Limpo, no dia 26 de maio de 2004.

4.2.1- Recursos captados a fundo perdido
4.2.1.1- Agência para Comércio e Desenvolvimento do Governo Federal
Atividade: Planejamento de galerias técnicas subterrâneas – Sec. Infraestrutura Urbana
Montante:  US$150.000,00 para  contratação  de  uma consultoria  norte-americana  que
implementará o planejamento acima

4.3-França

Umas  das  cooperações  bilaterais  mais  profícuas  desenvolvidas  pela  Prefeitura,  a
Cooperação  Francesa,  abrange todas  as  ações  diretas  com as  instâncias  do  governo
Francês  -  Consulado  Geral  em  São  Paulo,  Embaixada  Francesa,  Fundo  Fiduciário
francês  - e com cidades e regiões francesas como Paris, Ile-de-France, Provence-Alpes
Côte- D’azur, Lyon, Saint Denis, Marseille e Lille. Nesse sentido, uma série de projetos
foram desenvolvidos com diferentes as áreas da PMSP: ensino de francês para alunos da
rede de ensino municipal (CEU Meninos); Estudo de diagnóstico de resíduos sólidos,
reforma da Praça da Vila Buarque; pintura de mural da ligação leste-oeste por artista
francês (presente dos 450 anos); gestão hospitalar e medicina  de emergência (SAMUs).

4.3.1- Resíduos Sólidos:
Assistência  técnica e financiamento para a elaboração do Plano Diretor de Resíduos
Sólidos - janeiro a outubro de 2002. Recursos destinados no montante de € 443.400,00. 

4.3.2- Educação:
4.3.2.1− Ensino da língua francesa: cerca de 41 professores e 1000 alunos da rede

municipal  de  educação  já  foram  beneficiados  pelo  projeto  (dados  de
dez/2003).

4.3.2.2− Projeto Mão na Massa: 45 professores-formadores, 200 escolas municipais e
cerca de 180 mil alunos estão envolvidos no projeto. No dia 10 de outubro
de 2003 realizou-se um Seminário sobre o projeto Mão na Massa, com a
participação de técnicos de São Paulo, de outros locais do Brasil e da França.
(dados de dez/2003).

4.3.2.3− Combate à violência nas escolas: Nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2003 foi
realizado  Seminário  sobre  o  tema  em  São  Paulo,  novamente  com  a
participação de técnicos de São Paulo, de outros locais do Brasil e da França.

4.3.2.4− Educação bilingüe/CEU Meninos: Foi identificado o CEU Meninos, no dia
28 de outubro de 2003, para albergar as primeiras duas turmas do projeto de
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educação bilingüe, que envolve também equipar a biblioteca desse CEU com
material  em  língua  francesa  (doação  da  Editora  Larrousse).  Da  mesma
forma, a cooperação com a Região PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) –
cujo convênio de cooperação assinado com a PMSP em novembro de 2002
foi  recentemente  ratificado  pelas  autoridades  daquela  província  –  deverá
concentrar-se em torno do CEU Meninos. 

4.3.3- Reabilitação urbana:
Após a  restauração  do prédio  da  Aliança  Francesa,  situado  na Rua General  Jardim
(reinaugurado  em  junho  de  2003),  ficou  decidido  que  seria  dada  continuidade  à
cooperação referente à reabilitação do centro de São Paulo, com especial  atenção às
proximidades  desta  rua  citada  acima.  Essa  cooperação  deverá  desenvolver-se  sob  a
forma de: cooperação técnica/formação de pessoal; intervenções urbanas concretas na
área da R. General Jardim.

4.3.4- Recursos captados a fundo perdido:
4.3.4.1- Governo Nacional
4.3.4.1.1-  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e  Indústria  –  cooperação  financeira:
Assistência  técnica e financiamento para a elaboração do Plano Diretor de Resíduos
Sólidos – janeiro a outubro de 2002 – SSO.
Montante: € 443.400,00

4.3.4.1.2-  Fundo  Fiduciário  Francês  e  BID  –  cooperação  financeira:  Projeto  de
Revitalização  do  Centro,  implementado  pela  EMURB  (Empresa  Municipal  de
Urbanização).
Montante: US$ 150.000,00

4.3.4.1.3- Consulado da França em São Paulo e Aliança Francesa - cooperação técnica:
Atividades:  no  CEU Meninos.  Ensino bilíngüe,  capacitação  de  professores  da  Rede
Municipal, filmes, apresentações e viagem de três alunos e uma professora à França.

4.3.4.2- Governo da Região de Île-de-France
4.3.4.2.1- Cooperação técnica:  cinco bolsas de estudo de mestrado e doutorado para
estudantes  brasileiros  realizarem seus  estudos  na  França  durante  12  meses.  Seleção
realizada pela Capes.

4.3.4.2.2- Cooperação financeira: Construção da Faculdade Paulistana de Administração
Montante: € 640.000,00
Situação: Assinado termo de cooperação e verba já aprovada. Projeto detalhado, em fase
de elaboração.

4.3.4.3- Governo da região de Provence Alpes-Côte-D’azur
Cooperação técnica: Cooperativa Multimídia
Montante: em negociação
Situação: Projeto em desenvolvimento em parceria com a EMURB

4.3.4.4- Prefeitura de Paris
Cooperação financeira: Recuperação de Praça na Vila Buarque
Montante: em negociação
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Situação:  Projeto em análise em Paris. Consulado francês em São Paulo acompanha
todo o processo.

4.3.4.5- Editora Hachette
Cooperação financeira: doação de 500 kits de livros didáticos para ensino do francês em
escolas da rede pública municipal – SME
Montante: R$ 35.000,00

4.4- Inglaterra

O secretário  Kjeld Jakobsen liderou uma missão  ao  Reino Unido (Manchester),  em
março de 2003, da qual participaram representantes da Secretaria  da
Educação, EMURB e o Governo Eletrônico,  tendo como parceiros a
Secretaria  de  Relações  Internacionais  de  Manchester,  o  Conselho
Britânico  da  região  e  o de São Paulo.  Como resultado,  estão sendo
organizados intercâmbios entre escolas municipais em que alunos de 10
classes irão fazer intercâmbio eletrônico com 10 classes de alunos do
Condado de Stockport  (Região  Metropolitana  de Manchester).  Além
disso,  trocas  de  experiências  sobre  educação  para  portadores  de
necessidades especiais estão sendo acordadas entre as duas regiões.

Em julho de 2004 concretizou-se mais uma etapa desta cooperação, com a ida de um
time de futebol juvenil formado por alunos das escolas municipais e participantes do
programa Mais Esporte, à Manchester, Inglaterra, para participar do Torneio UMBRO
de Futebol Juvenil. Os alunos paulistanos foram os vice-campeões.

4.4.1- Captação de recursos a fundo perdido
4.4.1.1-  Cooperação  financeira  –  DFID (Agência  de  Cooperação  do  Reino  Unido):
Programa de combate à corrupção na administração municipal, (2001-2002).

    Montante: 1a parte: US$ 200.000,00

4.5-País Basco  - Espanha

Assinatura da Coordenação do Núcleo Latino-Americano da Rede IT4ALL, coordenada
pelo País Basco, conforme apresentado anteriormente.

4.6- Itália

A cooperação entre a PMSP e a Itália tem sido altamente positiva e diversificada. O
Instituto Italiano de Cultura e o Consulado Geral da Itália são parceiros constantes.

Destaca-se o ensino da língua italiana:  A PMSP, o governo italiano e a FECIBESP
(Federação das Entidades Culturais Ítalo-Brasileiras) assinaram, no primeiro semestre
de  2003,  acordo  de  cooperação  técnica  visando  a  ampliação  do  ensino  gratuito  da
Língua Italiana, que já vem sendo realizado em 21 escolas da rede municipal, desde de
2002.  O  Consulado  da  Itália  colocou  à  disposição  docentes  da  Universidade  para
Estrangeiros  de Perugia,  para reforçar  os cursos de aperfeiçoamento dos professores
envolvidos.
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A Itália apoia também o CEU Campo Limpo, inaugurado em abril de 2004. O “CEU
Italiano” tem turmas bilingües e oferece para os alunos e comunidade acesso à cultura
italiana  através  de  espetáculos  culturais,  livros  e  filmes  na  língua  italiana,
disponibilizados por meio do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.

Outra importante parceria se dá com a cidade de Milão - 1a cidade-irmã de São Paulo -
que esteve presente nas edições  de 2003 e 2004 da URBIS; financiou (com 80 mil
euros) as obras de restauro da Fonte Milão-São Paulo (localizada na Praça Milão, ao
lado  do  Parque  Ibirapuera);  além  de  manter  cooperação  técnica  entre  o  Theatro
Municipal e o Alla Scala de Milão. Atualmente está em negociação novo apoio, desta
feita para a construção de um Centro Comunitário na Gleba São Francisco, uma região
de extrema carência localizado na Zona Leste de São Paulo. 
A  PMPS também assinou  acordos  de  cooperação  e  mantém  projetos  diversos  com
distintas  autarquias  locais  e  supra-locais  da  Itália,  como  a  Província  de  Turim
(cooperação técnica envolvendo a SEHAB, nas áreas de locação social e revitalização
de áreas centrais); a Província de Prato (em negociação financiamento para construção
de um auditório dentro do Projeto Boracéia); a Região da Emilia-Romagna (envolvendo
a SDTS); a Região da Toscana e a cidade de Roma (participação na Rede-10 de URB-
AL).

4.6.1- Captação de recursos a fundo perdido
4.6.1.1- Instituto Italiano de Cultura
4.6.1.1.1-  Cooperação  técnica  -  atividade:  CEU  Campo  Limpo  –  Ensino  bilíngüe,
capacitação de professores da Rede Municipal,  apresentação de filmes e intercâmbio
com escolas da Itália.

4.6.1.1.2- Cooperação técnica - atividade: “Concurso de Redação 450 anos Itália - São
Paulo”. Seleção final feita em agosto 2004. Passagens e estadia para 10 crianças e 2
professores.

4.6.1.2- Governo da Província de Prato
Cooperação financeira - atividade: Construção do Auditório no Projeto Oficina Boracea.
Montante: € 20.000,00
Situação: Projeto enviado à Província de Prato, aguardando resposta.

4.6.1.3- Governo de Emilia-Romagna
Atividade: Centro de Referência para Cooperativas
Montante: R$ 1,3 milhões
Situação: Em fase de negociação - consta do orçamento da Emilia România para 2004
na rubrica para cooperação com a cidade de São Paulo.

4.6.1.4- Prefeitura de Milão
4.6.1.4.1- Cooperação financeira - atividade: Reforma da Praça de Milão. Inaugurada
em Junho de 2004.
Montante: € 80.000,00

4.6.1.5- Cooperação financeira - atividade: Construção do Centro Comunitário Gleba
São Francisco
Montante: € 40.000,00
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Situação: Projeto enviado para Milão. Visita realizada no local com representantes do
governo de Milão. Aguardando resposta.

4.7-Fundo  Internacional  de  Solidariedade  das  Cidades  Contra  a
Pobreza - Genebra (Suíça) e Lyon (França).

4.7.1− Escola  Restaurante:  o  “Fundo  Internacional  de  Solidariedade  das  Cidades
Contra a Pobreza” contribuiu para o Projeto Restaurante-Escola, voltado para a
educação  profissional  de  jovens  carentes.  O projeto  é  coordenado  pela  SAS
(Secretaria de Assistência Social) e implantado em espaço cedido pela Câmara
Municipal de São Paulo. Até o momento, 110 jovens já foram beneficiados com
cursos gratuitos de garçom e ajudante de cozinha.

4.7.2− Captação de recursos a fundo perdido:
4.7.2.1-  Cooperação  financeira  –  atividade:  Restaurante-Escola  implementado  na
Câmara Municipal.
Montante: U$ 32.000,00

4.8-Cooperação com a Comissão Européia – CE

A Comissão Européia,  através  de suas inúmeras  áreas de atuação e cooperação tem
servido  como  uma  grande  parceira  para  a  realização  de  inúmeras
atividades de cooperação com a Prefeitura de São Paulo. A seguir pode-
se ter uma avaliação das ações em desenvolvimento.

4.8.1- Captação de recursos a fundo perdido:
4.8.1.1- Cooperação financeira - atividade: Financiamento para projeto complementar
da Rede 5, sobre mulheres e geração de emprego e renda – Coordenadoria Especial da
Mulher
Montante: € 250.000,00

4.8.1.2- Cooperação financeira - atividade: Financiamento para coordenação da Rede 10
–  Cidades  Contra  a  Pobreza  Urbana,  envolvendo  mais  de  100  cidades  da  América
Latina e União Européia (novembro de 2002 – outubro 2005) – SMRI, SDTS, SAS,
SEHAB.
Montante: Montante: € 500.000,00

4.8.1.3-  Cooperação  financeira  –  atividade:  Programa  Alis  (@lis)  em parceria  com
Barcelona  para  instalação  do  Projeto  Cibernarium  –  Entornos  pedagógicos  para
divulgação e capacitação digital – Coordenadoria do Governo Eletrônico.
Montante: € 70.000,00

4.8.1.4-  Cooperação  financeira  –  atividade:  Reabilitação  dos  bairros  centrais  com
inclusão social. Detalhes na descrição das atividades de Projetos Especiais.
Montante: € 7,5 milhões
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4.9-Alemanha

4.9.1- Captação de recursos a fundo perdido
4.9.1.1-  Cooperação  financeira  -  Fundação  Friedrich  Ebert/ILDES  -  atividade:
Contribuição  para  realização  do  Encontro  Internacional  de  Mulheres,  Trabalho  e
Políticas Locais realizado no Parlatino, em abril de 2002 – Coordenadoria Especial da
Mulher.
Montante: R$ 30.000,00

4.10- Cooperação com outras cidades

4.10.1- Cidade de Genebra
4.10.1.1- Cooperação financeira - atividade: Implantação de Jardim Etnobotânico no 
extremo sul do município de São Paulo. Envolve Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
Montante: US$ 10.995,00

4.10.1.2- Cooperação financeira - atividade: Reforma e compra de brinquedos para o 
“Centro de Educação Infantil Cidade de Genebra”, que atende 121 crianças de até 6 
anos e para reforma da praça vizinha à creche que recebe crianças da comunidade.
Montante: US$ 17.000,00

4.10.1.3- Cooperação financeira - atividade: Construção do Centro Comunitário Butantã
Montante: € 100.000,00
Situação: Projeto enviado a Genebra, aguardando resposta.

4.10.2- Cidade de Lyon - França.
Cooperação financeira - atividade: Ampliação do Shopping Center Popular de 
Guaianazes – “Pop. G”.
Montante: R$ 164.000,00
Situação: Projeto enviado a Lyon, aguardando resposta.

4.10.3- Buenos Aires (Argentina): ensino do espanhol nas escolas da Rede Municipal
de Ensino.

4.10.4- Santa Cruz de la Sierra (Bolívia): Acordo de cooperação assinado durante a
URBS  2004  para  as  áreas:  cultural,  esportiva,  fortalecimento
institucional, intercâmbio de funcionários, participação em redes, ente
outros.

4.10.5-  Bogotá  (Colômbia):  Em  fase  de  negociação,  tratará  sobre  as  áreas  de
governança  participativa  e  programas  e  projetos  e  intercâmbio  de  experiências  em
desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.
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V. Projetos Especiais.

5.1- Projeto Cidade dos Mil Povos

O projeto “São Paulo dos Mil Povos”, criado no início da gestão, proporcionou um
acentuado estreitamento no relacionamento da Prefeitura de São Paulo com as diversas
comunidades de origem estrangeira. 

Tomando  como  elo  de  ligação  o  “Portal  dos  Mil  Povos”  - página  eletrônica  com
informações da população de origem estrangeira - realizamos algumas reuniões com as
lideranças das comunidades para que tomassem à frente a alimentação de informação no
Portal.  A mudança do layout  do Portal propiciou a inclusão de novas comunidades.
Além de reuniões com lideranças das comunidades, foi dado apoio a várias atividades
realizadas por elas.

As  manifestações  culturais,  mostradas  por  meio  de  grupos  folclóricos,  foram
amplamente divulgadas em diversos eventos da Prefeitura e de outras entidades que
tomaram conhecimento a partir da participação destes grupos durante os eventos das
comemorações dos 450 anos de São Paulo, em 25 de janeiro de 2004. Essa aproximação
deu chance para a criação de um banco de dados de grupos folclóricos das comunidades
estrangeiras de São Paulo.

Entre 15 a 17 de outubro de 2004, o Projeto Mil Povos realizou o primeiro Encontro
Municipal,  oportunidade  que  possibilitou  a  reunião  de  diversos  integrantes  das
comunidades de origem estrangeira para uma reflexão sobre a condição de vida destes,
os principais problemas resolvidos ou a resolver, o estágio do debate sobre a revisão da
lei do estrangeiro e anda permitiu a construção de uma boa base de informações que
permitirá, nos próximos anos, estruturar a realização de uma “Conferência Municipal
dos Mil Povos”.

5.2 - São Paulo, 450 anos

A Secretaria de Relações Internacionais aproveitou as celebrações do 450o aniversário
da cidade para potencializar ao máximo os contatos internacionais estabelecidos, assim
como utilizar toda a experiência acumulada, desde a criação da SMRI, para atrair em
2004, o foco da atenção internacional para São Paulo, dar visibilidade às realizações da
atual gestão, bem como para garantir a projeção da marca “São Paulo, Cidade dos Mil
Povos”.

A II Conferência Anual da Rede 10 da URB-AL e a URBIS 2004 (entre 14 e 18 de
junho de 2004) foram organizadas  de  modo  a  fazer  parte  do calendário  oficial  das
comemorações.  Além dos  diversos  eventos  internacionais  de  primeira  grandeza  que
foram atraídos com o apoio da SMRI, dentre eles o Fórum Mundial da Educação (de 1o

a 4 de abril  de 2004) e a XI UNCTAD (de 13  a 18 de junho de 2004),  já citados
anteriormente. 

Uma  série  de  projetos  e  eventos  envolvendo  governos  de  cidades  e  países  amigos
também foram realizados em 2004. Entre eles, destacam-se vários presentes oferecidos
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por  ocasião  do  aniversário  de  450  anos  de  São  Paulo.  A  Prefeitura  de  Milão,  por
exemplo, patrocinou a recuperação da Fonte Milão- São Paulo, situada na Praça Milão,
ao lado do Parque Ibirapuera. A reinauguração se deu em junho de 2004.
Foram convidados todos os prefeitos das cidades de todo mundo que têm relações atuais
e  históricas  com  São  Paulo  para  participar  das  Comemorações  de  25  de  janeiro.
Prefeitos e representantes compartilharam dos principais eventos do dia 25, tais como:
cerimônia no Pátio do Colégio, celebração religiosa na Catedral da Sé, inauguração da
sede da Prefeitura,  desfile  pela  Av. 23 de maio,  onde havia 1 milhão de pessoas  e
recepção no Palácio das Indústrias. A SMRI também captou e acompanhou a realização
de vários presentes para a cidade de São Paulo como, por exemplo, o Projeto SP 450
anos que conteve várias manifestações – colóquios, filmes, artes plásticas realizado pelo
governo francês, consulado francês, Sesc, Instituto Tomie Othake e Prefeitura de São
Paulo.
A República de San Marino emitiu três selos comemorativos referentes ao aniversário
da  cidade  como  também ofereceu  um espetáculo  medieval  –  Sbanderatori,  que  foi
realizado na Avenida Paulista.
A comunidade japonesa vinculou diversas atividades com os 450 anos, como o “Livro
Do  –  Tradições  Japonesas”,  Teatro  dos  80–  vindos  do  Japão,  apresentação  de
manifestações das tradições japonesas no Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera.
Várias outras atividades com cunho internacional levaram a chancela dos 450 anos.

5.3- Projeto Murais – São Paulo e Paris

Dentre outros eventos culturais, destacamos o Projeto Murais Paris – São Paulo em que
um artista parisiense foi o responsável pela execução de um painel artístico em um dos
muros da ligação Leste-Oeste, próximo à avenida 23 de Maio. O artista selecionado foi
Phillipe Mayaux. Da mesma forma, Carmela Gross, artista paulistana foi a responsável
pela pintura de um mural em Paris. Ambas as atividades foram realizadas com recursos
do orçamento da Prefeitura de Paris. A obra em São Paulo foi entregue em janeiro,
compondo assim o calendário das festividades dos 450 anos da cidade e a de Paris,
entregue em maio. Ambas as inaugurações contaram com as presenças da prefeita de
São Paulo e do prefeito de Paris, sr. Bertrand Delanoë.

5.4- Observatório Urbano da Cidade de São Paulo

Em  2000,  os  191  países  membros  da  ONU  estabeleceram  oito  Objetivos  de
Desenvolvimento do Milênio: uma parceria que conduz à melhoria da qualidade de vida
e à atenuação da pobreza urbana em todo o planeta.  Os Objetivos são divididos em
Metas, fixando resultados a serem alcançados até 2015. Cabe às cidades e aos poderes
locais um papel decisivo para que as Metas sejam atingidas.

Por sua vez, na medida em que o desenvolvimento de relações internacionais é uma das
marcas  da  atual  gestão  municipal,  São  Paulo  se  engajou  decididamente  na  agenda
urbana mundial por um mundo mais justo e solidário. 

O lançamento do Observatório Urbano de São Paulo, ocorrido no dia 27 de outubro de
2004, constitui mais um passo nessa direção. Materializa, num instrumento público de
manejo da informação social, a orientação democrática do programa de governo. 
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É resultado de um processo de debate entre diversos órgãos da Prefeitura, que agora se
abre para a incorporação de novos atores. A primeira fase do Observatório é focada no
monitoramento das Metas do Milênio no território da cidade. Já sua perspectiva futura
busca constituir um fórum autônomo, descentralizado e participativo para a avaliação
das políticas públicas municipais e o debate, entre os atores sociais, dos resultados e das
prioridades  da  agenda  urbana.  Pretende  ainda  contribuir  para  a  elaboração  de
indicadores  comparativos  de  governabilidade  e  de  performance  socioeconômica  e
ambiental entre as grandes cidades do planeta, por meio do Observatório Urbano Global
do UN-HABITAT e das parcerias com redes de governos locais.

O Observatório de São Paulo também é resultado da ativa participação da cidade no
Programa URB-AL, mantido pela União Européia, em cujo âmbito surgiu o Projeto de
Implantação de Observatórios de Inclusão Social, coordenado pela municipalidade de
Saint-Denis,  na  França,  e  que  envolve  ainda,  além  de  São  Paulo,  Buenos  Aires,
Montevidéu, Porto Alegre e Barcelona. 

O  Observatório  Urbano  da  Cidade  de  São  Paulo  –
www.prefeitura.sp.gov.br/observatorio - é um espaço público virtual em que informação
e tecnologia pretendem construir diálogos e articular governos, atores e redes sociais em
um processo democrático de formulação e análise de políticas públicas.

5.5 – Cooperação com a União Européia – Reabilitação dos bairros
centrais com inclusão social

O  projeto  “Reabilitação  dos  bairros  centrais  com  inclusão  social”  se  insere  na
preocupação  municipal  com  a  melhoria  da  área  central  da  Cidade,  com  seu
repovoamento  e  com a  problemática  social  específica.  Objetiva-se  um processo  de
reabilitação  geral  para  essa  área  histórica,  aumentando  as  atividades  econômicas  e
imobiliárias e melhorando o ambiente urbano. Uma preocupação fundamental é com a
população mais  frágil,  que encontra  no Centro diversas vantagens de localização.  É
preciso  garantir  sua  permanência  e  dar-lhe  oportunidade  de  beneficiar-se  dos
melhoramentos, evitando-se assim os efeitos das políticas de reurbanização conhecidos
como  “gentrificação3”.  Trata-se  do  maior  projeto  de  cooperação  financeira  não
reembolsável do Governo da União Européia com um governo local na América
Latina,  desde  que  este  programa  foi  instituído.  O  projeto  se  organiza  em  três
componentes.

- 5.5.1- O primeiro, consiste na implantação de quatro “escritórios-antena” em
Perímetros  de Reabilitação  Integrada do Habitat  (PRIH) nos  distritos  de
Santa Cecília,  Belém, Bom Retiro e Bela Vista.  A função desses escritórios-
antena é coordenar um processo de planejamento participativo,  objetivando a
melhoria  do  bairro,  a  oferta  de  moradia  para  população  de  baixa  renda  e  o
desenvolvimento sociocultural da comunidade.

- 5.5.2- O segundo, consiste em um  Programa de Capacitação Profissional e
fomento ao desenvolvimento de cooperativas e microempresas especializadas
na  reforma  e  restauro  de  edifícios.  Este  programa  visa,  ao  mesmo  tempo,
dinamizar  o  programa  habitacional  baseado  na  reforma  ou  reciclagem  de

3 Expulsão da população de baixa renda de determinadas áreas em virtude de investimentos nestes locais.
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imóveis  vazios  e  criar  condições  para  que  famílias  de  baixa  renda  –  hoje
morando em cortiços ou em situação de rua -,  tenham condições econômicas
para acessarem moradias dignas e se manterem nos bairros reabilitados.

- 5.5.3-  O  terceiro  componente  é  um  programa  de  Assistência  Social de
prevenção e proteção social aos jovens, idosos e famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social que vivem nas áreas dos PRIH e em seu entorno.

O valor  da contribuição  da Comissão  Européia  (CE) é  de  7,5 milhões  de euros.  O
processo de negociação com os técnicos da União Européia pode ser dividido em três
partes, das quais a mais complicada foi recentemente vencida pela equipe da Secretaria
de  Habitação  com  apoio  da  Secretaria  de  Relações  Internacionais,  que  trata  da
estruturação da proposta e aprovação do conceito junto aos consultores e conselho de
avaliação das propostas de doações em Bruxelas. Vencida esta etapa, entraremos agora
na  segunda,  que  consiste  no  detalhamento  do  projeto:  transformar  as  informações
contidas  na  ficha  de  projeto,  aprovado  pela  CE,  em  um  detalhado  projeto  com
cronograma  físico-financeiro;  identificação  das  fontes  de  financiamento,  com  suas
respectivas contra-partidas e as garantias dos aportes financeiros de ambas as partes. Por
fim, a terceira e última fase, que envolve a contratação formal, assinatura do contrato e
liberação da primeira parcela. A avaliação que permite ser feita, neste momento, é que
mantidas as condições de trabalho, o contrato e a liberação da primeira parcela dos 7,5
milhões  de  euros,  ocorrerão  ainda  no  primeiro  semestre  de  2005,  se  a  nova
administração da Prefeitura de São Paulo confirmar seu interesse na continuidade do
projeto.
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VI. Captação de Recursos – Fundo perdido e Cooperação Técnica e
Financeira

As tabelas a seguir agregam todas as cooperações técnicas e financeiras apresentadas ao
longo deste relatório.

6.1 Cooperação Financeira - Captação de Recursos a fundo perdido

Entidade Atividade Montante
Banco Mundial / DFID 

(Agência de Cooperação
do Reino Unido)

Programa de combate à corrupção na 
administração municipal – 2001-
2002

SGP.

US$ 200.000,00
(1a parte)

Fundação ILDES 
(Alemanha)

Contribuição para realização do 
Encontro Internacional de Mulheres, 
Trabalho e Políticas Locais realizado no
Parlatino, em abril de 2002 – 
Coordenadoria Especial da Mulher.

R$ 30.000,00

Governo Francês
(Ministério da Economia, 
Fazenda e Indústria)

Assistência técnica e financiamento 
para a elaboração do Plano Diretor de 
Resíduos Sólidos – janeiro a outubro de
2002 - SSO

€ 443.400,00

Governo Francês 
(Ed. Hachette)

Doação de 500 kits de livros didáticos 
para ensino do francês em escolas da 
rede pública municipal - SME

R$ 35.000,00

Governo Japonês Financiamento da reforma e ampliação 
da Casa Eliane de Grammont, que 
presta apoio a mulheres vítimas de 
violência, reinaugurada em 17/10/2002 
– Coordenadoria Especial da Mulher.

US$ 40.000,00

Governo Japonês Financiamento para instalação Centro 
de Atenção à saúde sexual e reprodutiva
– fev/2003 – Coordenadoria Especial da
Mulher.

US$ 54.402,00

Comissão Européia
Rede URB-AL

Financiamento para projeto 
complementar da Rede 5, sobre 
mulheres e geração de emprego e renda 
– Coordenadoria Especial da Mulher

€ 250.000,00

Comissão Européia
Rede URB-AL

Financiamento para coordenação da 
Rede 10 – Luta Contra a Pobreza 
Urbana, envolvendo mais de 100 
cidades da América Latina e União 
Européia (novembro de 2002 – outubro 
2005) – SMRI, SDTS, SAS, SEHAB.

€ 500.000,00

Comissão Européia
Programa @lis
Parceria com Barcelona

Projeto Cibernarium – Entornos 
pedagógicos para divulgação e 
capacitação digital – Coordenadoria do 
Governo Eletrônico.

€ 105.024,73 - 1a 
parcela no valor de
60% foi liberada, 
restam duas de 
20% cada.
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Banco Mundial/ Cities 
Alliance

Financiamento para o Programa “Bairro
Legal – Fase I”, julho de 2002 – 
SEHAB

US$ 300.000,00

UNCTAD Financiamento do Seminário de 
planejamento estratégico para o “São 
Paulo Confia”, (programa de 
microcrédito da PMSP), abril de 2002 –
SDTS.

US$ 35.000,00

OMS Recursos para integração de projetos de 
SP na pesquisa “Cidade e Saúde”, por 
meio do escritório regional da OMS em 
Kobe, Japão (WHO KOBE CENTER)

US$ 20.000,00

Fundo Internacional de 
Solidariedade das Cidades 
contra a Pobreza -Prefeitura 
de Genebra (Suíça) e 
Prefeitura de Lyon (França)

Restaurante-Escola implementado na 
Câmara Municipal.

US$ 32.000,00

Prefeitura de Genebra – 
Suíça

Jardim Botânico de espécies da Mata 
Atlântica – Subprefeitura  Parelheiros.

US$ 10.995,00

Prefeitura de Genebra - Suíça Doação para aquisição de brinquedos / 
“playground” para Creche Municipal 
Genebra.

US$ 17.000,00

Fundo Fiduciário França – 
BID

Projeto de Revitalização do Centro 
implementado pela EMURB.

US$ 150.000,00

Prefeitura de Genebra – 
Suíça

Construção de quadra poli-esportiva em
terreno da PMSP/Cohab – Creche 
Municipal Genebra.

€ 40.000,00

Prefeitura de Milão Reforma da Praça de Milão. Inaugurada
em junho de 2004

€ 80.000,00

Fundo Fiduciário Japão – 
BID

Programa de apoio à implementação do 
projeto piloto de locação social – 
COHAB/Procentro.

US$ 465.000,00

EUA – governo federal
Agência para Comércio e 
Desenvolvimento

Planejamento de galerias técnicas 
subterrâneas – Sec. Infraestrutura 
Urbana.

US$145.000,00

 6.1.1- Subtotal dos recursos captados em euros: € 1.418.424,73

 6.1.2- Subtotal dos recursos captados em dólares: US$ 1.469.397,00

 6.1.3- Subtotal dos recursos captados reais: R$ 65.000,00
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6.2- Cooperação Técnica

Entidade Atividade Órgãos da PMSP
envolvidos

Instituto Italiano de Cultura CEU Campo Limpo – Ensino bilíngüe, 
capacitação de professores da Rede 
Municipal, apresentação de filmes e 
intercâmbio com escolas da Itália.

Secretarias de 
Educação e 
Cultura

Instituto Italiano de Cultura Concurso de Redação 450 anos Itália-
São Paulo. Seleção final feita em agosto
2004.
Passagens e estadia para 10 crianças e 
dois professores.

Secretaria de 
Educação

Consulado da França/ 
Aliança Francesa

CEU Meninos. Ensino bilíngüe, 
capacitação de professores da Rede 
Municipal, filmes, apresentações e 
viagem de três alunos e uma professora 
à França.

Secretaria de 
Educação

Governo da Região de Île-
de-France

5 bolsas de estudo de mestrado e 
doutorado para estudantes brasileiros 
realizarem seus estudos na França 
durante 12 meses. Seleção realizada 
pela Capes.

Secretaria de 
Relações 
Internacionais

UCCI – União das Cidades e 
Capitais 
Iberoamericanas – 
Espanha

Participação de 18 servidores 
municipais no Programa 
Iberoamericano de Formação 
Municipal. Ver detalhes Anexo III.

Diversas 
Secretaria 
Municipais e 
Subprefeituras
.

6.3- Projetos em fase de negociação

Entidade Atividade Órgãos da PMSP
envolvidos

Situação Montante

Prefeitura de Paris Recuperação de 
Praça na Vila 
Buarque 

EMURB Projeto em análise 
em Paris

Em 
negociação

PACA Cooperativa 
Multimídia -

SDTS/ SME (CEU 
Francês)
Governo eletrônico

Projeto em 
desenvolvimento

Em 
negociação

Província de Prato Construção do 
Auditório no 
Projeto Oficina 
Boracea

SAS Projeto enviado 
para Prato, 
aguardando 
resposta

€ 20.000,00

Prefeitura de 
Milão

Construção do 
Centro comunitário

SEHAB Projeto enviado 
para Milão. Visita 

€ 40.000,00
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Gleba São 
Francisco

realizada no local 
com deleg. Milão. 
Aguardando 
resposta

Comissão 
Européia

Reabilitação dos 
bairros centrais 
com inclusão social

SEHAB/Procentro Em fase de análise 
em avançado 
estágio pela CE. 
Visita de missão da
CE em Maio de 
2004

€ 7,5 milhões

Prefeitura de 
Genebra

Centro comunitário
Butantã

SME Projeto enviado a 
Genebra, 
aguardando 
resposta

€ 100.000,00 

Cities Alliance Bairro Legal – 
Fase II

SEHAB Pré-aprovado. 
Versão final em 
negociação

US$ 
400.000,00

Governo Estadual
de Emilia 
Romagna - Itália

Centro de 
Referência para 
Cooperativas

SDTS Projeto enviado 
aguardando 
definição. Consta 
do orçamento da E.
Romagna para 
2004; tem rubrica 
para cooperação 
com SP

R$ 1,3 
milhões

HABITAT 
-Nairobi

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos

SSO Projeto enviado 
aguardando 
resposta da Habitat

US$ 1milhão

Governo da 
Região de Île-de-
France

Construção da 
Faculdade 
Paulistana de 
Administração.

Assinado termo de 
cooperação e verba
já aprovada. 
Projeto detalhado 
em construção

€ 640.000,00

Cidade de Lyon – 
França

Reforma e 
ampliação do 
Centro Popular de 
Compras de 
Guaianazes – 
“Pop-G”

Sub Prefeitura de 
Guaianazes

Projeto 
apresentado. Visita 
realizada no local 
pelo técnico da 
Pref. De Lyon. 
Aguardando 
manifestação.

R$ 
164.000,00
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VII – Publicações

A  Secretaria  de  Relações  Internacionais,  com  recursos  próprios  ou  por  meio  de
parcerias,  editou  várias  publicações  nestes  três  anos  como objetivo  de apresentar  as
realizações  do  atual  governo  e  marcar  a  imagem  da  cidade,  relatando  suas
potencialidades  turísticas  e  econômicas.  Além  de  documentos  ligados  a  temas  que
coordena, como a Rede de Luta Contra a Pobreza Urbana.

7.1- Revista de Relações Internacionais -  Foram três edições, a primeira em 2002, a
segunda em 2003 e a terceira neste ano, em que são descritas as realizações do governo
em  diversas  áreas,  além  de  divulgados  dados  econômicos  e  sociais.  Editadas  em
Português  e  Inglês,  com papel  nobre e  divulgando imagens  de São Paulo,  a  revista
mostra,  principalmente  ao  público  externo,  aspectos  pouco  conhecidos  da  cidade,
ajudando a divulgar sua capacidade para negócios e turismo.

7.2- Documento de Base da Rede 10 -  Como parte das atividades da Rede 10 - Luta
Contra  a  Pobreza Urbana -,  a  Secretaria  editou  seu  Documento de Base, que reúne
conceitos,  estatísticas  mundiais,  dados  da  cidade  de  São  Paulo  e,  principalmente,
estratégias  de  combate  à  pobreza  nas  cidades  e  sua  mensuração.  O  documento  foi
editado em quatro idiomas (Português, Inglês, Espanhol e Francês) e divulgado para
todos os associados da rede: cerca de 300 governos locais e entidades da sociedade civil
da América Latina e Europa, além de entidades de ensino e pesquisa.

7.3-  Políticas  de Combate à Pobreza no Município  de São Paulo  -  A Secretaria
elaborou projeto e obteve patrocínio da Caixa Econômica Federal  para a edição em
Inglês  e  Português  do  livro  Políticas  de  Combate  à  Pobreza  no Município  de  São
Paulo,  em que é descrita a política da cidade nessa área, na atual administração. Essa
pesquisa, de autoria do professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, da Unicamp, foi
elaborada  e  financiada  por  diversas  entidades  internacionais  como  o  PGU/ONU
(Programa de Gestão Urbana), Cities Alliance, UN-Habitat, entre outras.

7.4 – Revistas URBIS – Duas edições da Revista URBIS foram publicadas para fazer a
divulgação do evento e continham os conteúdos dos congressos dos eventos anteriores.
As duas publicações tiveram tiragem de 30 mil exemplares em português e 10 mil em
inglês, espanhol e francês. 

7.5- Artigos publicados na imprensa nacional referentes a atividades da Secretaria
de Relações  Internacionais  –  Ao longo do exercício  do  mandato  da Secretaria  de
Relações Internacionais os dirigentes da Prefeitura de São Paulo, Prefeita, Secretário e
Coordenadores  da  pasta,  publicaram  vários  artigos  na  imprensa  nacional.  Foram
publicadas,  também, muitas  matérias  sobre os eventos e atividades  promovidas  pela
Secretaria de Relações Internacionais.

7.5.1- Artigo: Marta Suplicy, prefeita da cidade de São Paulo e Jorge Mattoso,  ex- 
secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.
Data : 28/01/01
Jornal: Diário de São Paulo
Título: De cabeça erguida
Assunto: A consolidação  de uma nova imagem de  São Paulo no exterior,  fruto do
trabalho desenvolvido pela SMRI na atual gestão.
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7.5.2- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso - ex-secretário de Relações Internacionais
da Prefeitura de São Paulo e Alexandre Barbosa, coordenador-geral da SMRI.
Data: 28/06/01
Jornal: Valor Econômico
Título: São Paulo e os investimentos externos
Assunto: Os investimentos externos e a necessidade de privilegiar fornecedores locais e
a geração de empregos.

7.5.3- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais da
Prefeitura de São Paulo.
Data: 31/07/01
Jornal:  Diário de São Paulo
Título: Crises e metrópoles
Assunto: As conseqüências da crise Argentina sobre as grandes cidades brasileiras, que
se  tornam  abrigo  para  os  excluídos  e  local  de  manifestação  de  demandas  sociais
insatisfeitas.

7.5.4- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso - ex-secretário de Relações Internacionais
da Prefeitura de São Paulo.
Data: 13/08/01
Jornal: Valor Econômico
Título: As crises da Argentina e do Brasil e a cidade de São Paulo
Assunto: A extensão e influência da crise da Argentina na economia brasileira  e na
cidade de São Paulo.

7.5.5-  Artigo: Giorgio  Romano  Schutte  -  ex-chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de
Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e Carlos Augusto César - dirigente
licenciado  do  Sindicato  dos  Químicos  do  ABC e  assessor  executivo  do  Consórcio
Intermunicipal
Data: 19/10/01 
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Lições a aprender
Assunto: O leilão de ativos petroquímicos

7.5.6- Artigo: Marta Suplicy - prefeita da cidade de São Paulo.
Jornal: Folha de São Paulo
Data: 12/12/2001 
Título: Um outro mundo é possível
Assunto: Necessidade  do  reconhecimento  das  injustiças  cometidas  contra  pobres  e
excluídos que persistem no sistema mundial.

7.5.7- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais da
Prefeitura de São Paulo. 
Data : 11/04/02
Jornal: Folha de São Paulo
Título: Cidades unidas pela inclusão social
Assunto: As  ações  políticas  de  governos  locais  progressistas  do  Brasil  diante  da
exclusão social.

40



7.5.8 - Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais 
da Prefeitura de São Paulo.
Data: 24/05/02 
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Por que a Urbis 2002?
Assunto: A transformação de São Paulo de cidade símbolo do abandono e corrupção
em uma referência na execução de políticas sociais distributivas e integradoras.

7.5.9- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais da
Prefeitura de São Paulo
Data: 29/03/02
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Parceria estratégica
Assunto: A visita da prefeita Marta Suplicy ao Japão com o intuito de desenvolver e
ampliar  a  cooperação  estabelecida  com entidades  japonesas  desde  o  início  da  atual
gestão.

7.5.10- Artigo: Marta Suplicy - prefeita da cidade de São Paulo 
Data:  02/05/2002
Jornal: Folha de São Paulo
Título: Urbis 2002
Assunto: A Urbis 2002 e a inserção da cidade de São Paulo como ator político no 
cenário internacional

7.5. 11- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais 
da Prefeitura de São Paulo
Data: 29/05/02
Jornal: Valor Econômico
Título: São Paulo, o cenário internacional e a Urbis 2002
Assunto: A postura ativa da Prefeitura de São Paulo no cenário nacional e internacional
através da criação da Urbis

7.5.12- Artigo: Jorge Eduardo Levi Mattoso- ex-secretário de Relações Internacionais 
da Prefeitura de São Paulo.
Data: 15/07/02
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Crise latino-americana 
Assunto: As várias crises financeiras que diminuíram o crescimento e aumentaram o
desemprego na América Latina, a partir da década de 90.

7.5.13- Artigo: Giorgio Romano Schutte- ex-chefe de gabinete da Secretaria de 
Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.
Data: 20/02/2003
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Demissão imotivada
Assunto: A discrepância da demissão imotivada em relação ao processo democrático.

7.5.14- Artigo: Kjeld Jakobsen - secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de 
São Paulo.
Data: 24/03/03
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Jornal: Diário de São Paulo
Título: Olimpíadas em São Paulo
Assunto: A candidatura da cidade de São Paulo para sediar os Jogos Olímpicos em 
2012 a fim de estimular práticas esportivas cotidianas, além de contribuir com a 
melhoria de saúde e lazer dos cidadãos.

7.5.15- Artigo: Marta Suplicy - prefeita da cidade de São Paulo.
Data : 20/05/03
Jornal: Diário de São Paulo
Título: A vez e a voz das cidades
Assunto: São Paulo como referência mundial de inovação em políticas públicas de 
inclusão social e a importância da URBIS nesse contexto.

7.5.16- Artigo: Kjeld Jakobsen - secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de 
São Paulo
Data: 09/07/03
Jornal: Diário de São Paulo 
Título: Boas perspectivas da URBIS
Assunto: Os benefícios da URBIS - Feira e Congresso Internacional de Cidades, que 
possibilita um encontro de autoridades locais para intercâmbio de experiências e 
discussão de alternativas para problemas das cidades.

7.5.17-Artigo: Kjeld Jakobsen - secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo
Data: 13/09/03
Jornal: Diário de São Paulo
Título: A encruzilhada de Cancún
Assunto: Reunião da OMC e a perspectiva de futuros acordos multilaterais mais justos e
equilibrados. 

7.5.18- Artigo: Kjeld Jakobsen - secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo
Data: 24/09/03
Jornal: Valor Econômico
Título: Antes tarde do que nunca
Assunto: O fracasso das negociações da OMC em Cancún e as diferenças econômicas
entre os países pobres e desenvolvidos.

7.5.19- Artigo: Kjeld Jakobsen - secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo
Data: 23/12/03
Jornal: Valor Econômico
Título: Realismo diante da Alca
Assunto: Desvantagens da participação do Brasil na Alca.

7.5.20- Artigo: Kjeld Jakobsen -  secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo
Data: 28/01/04
Jornal: Diário de São Paulo
Título: Fichar ou não fichar?
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Assunto: Defesa da portaria emitida pelo Governo Federal sobre obrigatoriedade de
identificação de turistas norte-americanos no momento da chegada ao Brasil.

7.5.21- Artigo: Kjeld Jakobsen -  secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo
Data: 15/03/04
Jornal: Diário de São Paulo
Título: A maior riqueza paulistana
Assunto: A multiculturalidade da metrópole paulistana, que possibilita defini-la como a
cidade dos “Mil Povos”, como nossa maior riqueza.

7.5.22-  Artigo: Ricardo  Carlos  Gaspar  –  coordenador  da  Secretaria  de  Relações
Internacionais da Prefeitura de São Paulo e professor da FEA/PUC-SP
Data: 17/08/04
Jornal: Gazeta Mercantil
Título: Integração das cidades e regiões
Assunto: A importância  da integração entre  as  cidades,  enfatizando ações  como da
Secretaria de Relações Internacionais.

7.5.23- Artigo: Ricardo Carlos Gaspar – coordenador da Secretaria de Relações 
Internacionais da Prefeitura de São Paulo e professor da FEA/PUC-SP
Data: 26/10/04
Jornal: Diário de São Paulo
Título: São Paulo e as Metas do Milênio
Assunto: Observatório Urbano da Cidade de São Paulo como ferramenta de medição 
das políticas de alcance das Metas do Milênio, da ONU.

São Paulo, dezembro - 2004.

Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SMRI – PMSP
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ANEXO I
Carta Secretário Geral da ONU Kofi A. Annan



ANEXO II
Visitas de autoridades internacionais recebidas pela Prefeita Marta Suplicy
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ANEXO III
Participação internacional nas edições da Urbis de 2002, 2003 e 2004
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