Fórum em Defesa da Vida 1996 - 2005
Há 9 anos trabalhando por uma cidade justa.

1980/1990 As forças que deram origem ao Fórum em Defesa da Vida
décadas

A partir da década de 80, finalizada a ditadura militar, a violência não parou

1980/90

de crescer na cidade de São Paulo. Na região sul, as Comunidades Eclesiais
de Base - CEB’s, os Movimentos Sociais e o Centro de Direitos Humanos e
Educação Popular de Campo Limpo – CDHEP foram os primeiros a reagir.
Uma pesquisa realizada em parceria com a Pontifícia Universidade de São
Paulo – PUC, revelava o número crescente de assassinatos na Zona Sul.
Promoviam-se encontros e seminários para mobilizar a população, levando-a
a refletir sobre as causas da violência e a buscar soluções.

02/11/96

No Dia de Finados, os três setores acima citados organizaram a 1ª
Caminhada pela Vida e pela Paz. O intuito era ampliar o sentido da
manifestação religiosa – popular, própria daquele dia, chamar atenção
e denunciar o descaso dos órgãos públicos em relação à região, quando
considerados os indicadores sociais. A caminhada saía de três pontos
centrais e culminava com uma celebração no cemitério municipal do
Jardim São Luiz, local onde todos os anos eram enterrados centenas de
jovens, vítimas da violência na região. Mais de 3.000 pessoas participaram
desta que seria a primeira de uma longa série de caminhadas, que levariam a
causa para além dos limites da região.

12/11/96

Nasce o Fórum em Defesa da Vida contra a Violência, um espaço suprapartidário, ecumênico e democrático, aberto a todos aqueles que queiram
participar da superação da violência: entidades, igrejas, escolas e pessoas
físicas.

Ano 1997 Atuação do Fórum em Defesa da Vida – FDV e parceiros
15/02/97

CDHEP e FDV realizam o Seminário “Direitos Humanos, Justiça e
Segurança Pública”: o Dr. Alfredo Barbetta, representando a Secretaria de
Justiça e Cidadania do Estado, compromete-se com a implantação de um
Centro de Integração da Cidadania - CIC na região.

14/04/97

Região Pastoral M’Boi Mirim e FDV realizam Seminário, com a presença dos
Secretários Municipais de Educação (vice-prefeito Regis de Oliveira) e de
Desporto (Oscar Schmidt), e apresentam 30 pequenas áreas ociosas para
esporte, cultura e lazer, tendo em vista o combate à violência juvenil”.

17/08/97

Realização do 1º Seminário de Segurança Pública do CDHEP, em parceria
com o FDV e outras entidades regionais, com a presença do Presidente da
Associação do Ministério Público Democrático (Dr. Clilton). Objetivo:
qualificar 24 propostas na área da Segurança Pública, compiladas pelo
CDHEP, Região Pastoral M’Boi Mirim e CMP, tendo em vista a convocação
do Secretário de Segurança Pública do Estado.

28/09/97

Realização do 2º Seminário de Segurança Pública, com a presença do
Presidente da Associação dos Juizes para a Democracia (Dr Urbano Ruiz),
com os mesmos objetivos acima.

02/11/97

a

Realização da 2 Caminhada pela Vida e pela Paz, com a participação de
5.000 pessoas.

16/11/97

Realização do 3º Seminário de Segurança Pública, com a presença do
Presidente da Associação dos Delegados para a Democracia (Dr. Maximino)
e do Ouvidor da Polícia (Dr. Benedito Mariano), com os mesmos objetivos
dos seminários anteriores.

05/12/97

Sai a primeira versão do documento “Em Defesa da Vida”, apresentando as
propostas do Fórum para as diversas áreas governamentais. O documento
apresenta também um pequeno histórico, o diagnóstico da Zona Sul com
relação à violência e uma reflexão sobre a “cultura da violência”, que
constitui o pano de fundo da mesma.

11/12/97

Comissão representativa do Fórum, em audiência com o Secretário de
Segurança Pública do Estado (Dr. José Afonso da Silva), entrega
documento do Fórum e marca encontro do mesmo com o Fórum para a
primeira reunião de 98.

31/12/97

O ano é encerrado com 100 Entidades, e/ou grupos organizados,
participando do Fórum.

Ano 1998
06/02/98

O Secretário de Segurança Pública do Estado, o Delegado Geral da Polícia
Civil, o Comandante Geral da Polícia Militar e 30 autoridades da área de
Segurança Pública, participam da reunião do Fórum. O Secretário
compromete-se com uma série de propostas do documento apresentado,
em especial a do novo modelo de Polícia Comunitária.

10/03/98

Representantes do FDV (Pe. Jaime e Lucila) participam da comissão de
implantação do Policiamento Comunitário no Quartel Geral da PM.

06/04/98

A convite do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, Dr. Carlos
Alberto de Camargo, os padres Nicolau e Eduardo, como representantes do
Fórum, são recebidos no Quartel Geral da PM e recebem oferta de apoio
financeiro (Instituto Ayrton Senna) para a proposta das bases comunitárias
da PM.

16/04/98

Fórum realiza Seminário para professores e representantes das escolas
municipais e estaduais, com propostas na área de segurança escolar a
serem apresentadas às autoridades competentes.

07/06/98

O representante do Fórum (Pe. Nicolau), a convite da USP, parte para o
Canadá, junto com representantes da cúpula das polícias civil e militar, do
Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP, dois representantes de
CONSEG’s e um jornalista da Folha, com o objetivo de conhecer melhor
uma experiência bem sucedida de polícia comunitária, em fase de
implantação no Estado de São Paulo.

11/09/98

O Delegado Seccional Adjunto de Santo Amaro (Dr. André Dahmer) e o Pe.
Nicolau apresentam ao Fórum e demais entidades interessadas o resultado
da visita ao Canadá.

01/10/98

Um representante do Fórum (Pe. Nicolau), a pedido do capitão Severo, dá
um pequeno curso de Direitos Humanos, por ocasião de estágio formativo
para um contingente de 60 novos policiais destinados ao policiamento
comunitário da Região.

14/09/98

O Fórum realiza um Seminário com representantes das escolas municipais e
estaduais da região, tendo em vista a participação das mesmas na 3ª
Caminhada pela Vida pela Paz.

15/09/98

Por meio de sua representante Cecília de Lourenço, da Ação Comunitária do
Brasil, o Fórum apresenta à Comissão de Implantação da Polícia
Comunitária uma queixa pelo fato de a região ainda não possuir nenhuma
base de polícia comunitária, embora sendo a mais violenta da cidade. O
apelo é atendido com a instalação de duas bases comunitárias.

30/10/98

O Fórum realiza um Seminário com representantes das escolas municipais e
estaduais da região, junto com as autoridades locais da PM e da Polícia
Feminina, tendo em vista melhorar a segurança nas escolas. É firmado um
Termo de Compromisso.

02/11/98

a

Realização da 3 Caminhada pela Vida e pela Paz”, com participação de
8.000 pessoas. Diversas escolas fazem campanha de conscientização
ecológica e, no ato, participam da coleta seletiva de lixo e plantação de
mudas. Excelente cobertura por parte das principais TV’s, jornais nacionais
e regionais.

05/12/98

A experiência do Fórum, em especial seu envolvimento com a questão da
polícia comunitária, é apresentada no Seminário Direitos Humanos e
Violência, do Movimento Nacional dos Direitos Humanos / Regional SUL I
(Estado de São Paulo).

16/12/98

Representação do Fórum participa, na USP, do Simpósio A Polícia e o
Controle Civil em sociedades democráticas. É apresentada a visão do
Fórum sobre a visita ao Canadá e a própria experiência do Fórum.

31/12/98

O Fórum encerra o ano com 175 entidades (e/ou grupos) participantes, que
assumem as propostas do documento e aceitam, publicamente, constar na
lista de entidades participantes.

Ano 1999
27/05/99

Representantes do FDV (Lucila e Regina) participam de encontro no Nev
Usp com representantes do Canadá sobre a participação da comunidade na
implantação da Policia Comunitária.

25/05/99

Reunião dos representantes do FDV com o Movimento contra a Violência da
Vila Brasilândia

29/05/99

Sob os auspícios do Fórum e assumido pela Sociedade Santos Mártires, é
inaugurado o projeto UCAD - União Comunitária contra Álcool e Drogas, que

orienta, atende e encaminha grande número de dependentes de álcool e
drogas, com a colaboração de profissionais e voluntários.

31/05/99

Lucila participa do Seminário de avaliação do Projeto de Parceira Brasil Canadá, com o Núcleo de Estudos da Violência da Usp e o Centro de
Direitos Humanos da Universidade de Otawa sobre a avaliação da
implantação do Policiamento Comunitário no Brasil, com a contribuição da
experiência da Policia Comunitária do Canadá.

10/06/99

O Fórum, em parceria com a DREM 5 - Delegacia Regional de Ensino
Municipal e a 19ª Delegacia Estadual de Ensino, realiza o 1º Seminário
“Educar para a Vida”, com a participação de 430 pessoas, entre Diretores,
Coordenadores Pedagógicos e representantes do Conselho Escolar, de 160
Escolas Públicas da Região. O objetivo de sensibilizar os profissionais e
Diretorias da Educação é plenamente alcançado. A partir desta data, a
Comissão Executiva do Fórum agiliza uma das propostas do seminário: criar
um grupo de representantes de ONG’s, Universidades e professores locais,
para assessorar as escolas públicas no trato dos temas transversais “em
defesa da vida” (violência, drogas, cidadania, direitos humanos, saúde,
sexualidade, ecologia, etc.).

22/06/99

O representante do Fórum (Pe. Nicolau) apresenta na Câmara Municipal de
São Paulo as propostas do Fórum, especialmente as que se referem à
Educação.

09/08/99

O CDHEP, a partir de uma seleção feita pela OAB, ABONG, IBASE, Ação da
Cidadania contra a Fome, recebe da Câmara Municipal de São Paulo, o
Prêmio Betinho, pela contribuição do CDHEP para a luta contra a violência e
formação de lideranças.

17/08/99

O Fórum apresenta sua experiência na Comissão Central de Implantação do
Policiamento Comunitário.

01/09/99

O Assessor da Casa Branca para assuntos da Educação e Combate à
Violência, Sr. John Vainer, visita o Fórum em Defesa da Vida e a Escola
Mário Marques.

17/09/99

Representantes do Fórum reúnem-se pela primeira vez para constituir um
grupo derepresentantes de ONG’s, Universidades e profissionais da
Educação, para levar adiante o projeto “Educar para a Vida” .

24/09/99

O Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, Dr. Belisário dos Santos
Júnior participa de reunião com o Fórum respondendo às propostas
apresentadas dentro da prioridade “acesso à justiça”. O Secretário garante a
construção de um 2º CIC - Centro de Integração da Cidadania e
compromete-se com a articulação de uma reunião do Fórum com o mais alto
escalão do Judiciário.

24/10/99

Inauguração da moradia assistida do Projeto UCAD.

02/11/99

Realização da 4ª Caminhada pela Vida e pela Paz, em parceria com a
DREM 5 e SUL II, com participação de 12.000 pessoas. Há um maior
número de escolas participantes, com atividades pedagógicas diversas na

fase de preparação. É excelente a cobertura da mídia.

17/11/99

Pe. Jaime fala sobre o Fórum em Defesa da Vida para representante da
polícia e Consegs de Diadema.

20/11/99

Pe. Jaime fala sobre o FDV para o Movimento contra a Violência na zona
leste de São Paulo.

01/12/99

Representante do Fórum participa do Conselho Interdisciplinar de
Segurança e em reunião com os Secretários de Estado do Governo de São
Paulo.

10/12/99

Grupo de representantes do Fórum, professores e alunos, entregam o KM
da paz para o Governador Mário Covas , que se compromete a marcar uma
reunião do Fórum com ao secretários de Estado para estudar a implantação
das propostas do documento “Em defesa da vida”.

31/12/99

O Fórum encerra o ano com 225 Entidades (e/ou grupos) participantes.

Ano 2000
12/02/00

Fórum participa de Seminário sobre a gestão do Centro de Integração da
Cidadania. Construído com o envolvimento do Fórum, o centro reúne uma
série de órgãos governamentais de acesso à justiça para a população mais
vulnerável, uma das prioridades do FDV. Ponto de discussão deste
Seminário: a gestão democrática do CIC.

12/02/00

Festa de confraternização da Casa Sofia, uma nova entidade, criada sob os
auspícios do Fórum, que tem como objetivo o combate a todas as formas de
violência contra a mulher.

18/02/00

Primeiro Encontro Ecumênico do Fórum, com representantes de diversas
denominações religiosas. Objetivo: reforçar a participação das Igrejas da
região na dinâmica do Fórum

18/03/00

Inauguração oficial do primeiro CIC da região

05/04/00

Primeiro Encontro de Fórum com a Comissão Interdisciplinar de Segurança
Pública do Estado

20/05/00

O Fórum realiza a primeira de uma série de 12 Oficinas Pedagógicas para
capacitação dos professores das escolas públicas da região, tendo em vista
a educação em Defesa da Vida nas escolas e a preparação da Caminhada
pela Vida e pela Paz. Aproximadamente 200 professores participam das
oficinas.

07/07/00

Pré-Seminário de Segurança Pública. O Fórum, em parceria com a
Ouvidoria da Polícia , prepara propostas na área de Segurança Pública a
serem apresentadas ao Secretário de Segurança Pública do Estado.

07/07/00

Início da pesquisa sobre polícia comunitária e política pública de segurança
pública na região. Aproximadamente 30 voluntários são treinados. Quase
2.000 pessoas são entrevistadas, metade das quais alunos das escolas
públicas. O resultado da pesquisa é relatado em documento específico.

01/09/00

O Fórum apresenta o resultado da pesquisa às autoridades competentes
das Secretárias Estaduais de Segurança Públicas e de Educação, e das

Polícias Civil e Militar.

02/11/00

Fórum realiza a 5ª “Caminhada pela Vida e pela Paz” com participação de
15.000 pessoas e grande cobertura de Imprensa e TV. Os alunos das
escolas levam propostas a serem apresentadas à nova gestão municipal
(Executivo e Legislativo) a partir de 01/01/2001

Ano 2001
30/03/01

Entrega de uma carta para a Secretária Estadual de Educação, Rose
Neubauer, propondo maior aproximação entre o FDV e as Escolas
Estaduais e a descentralização da Diretoria Sul 2 responsável pela região
que, porém, fica muito longe de nossos bairros.

17/04/01

Entrega dos Votos da Paz à prefeita Marta Suplicy, coletados por ocasião da
5ª Caminhada pela Vida e pela Paz. Os votos foram escritos por alunos e
pais das escolas municipais e estaduais, moradores e integrantes de
diversas instituições atuantes e expressam a esperança da população em
relação ao novo governo municipal de São Paulo.

19/04/01

O Fórum é convidado a participar de uma reunião com grupo de Delegados
de Polícia Civil da 6ª Secional.

23/06/01

Fórum organiza uma Audiência Pública com o tema: A violência na Periferia
e algumas Soluções. Diversas entidades apresentam seus trabalhos que
visam à superação da violência frente a uma platéia de populares e
personalidades do mundo político.

02/09/01

Nelly do CDHEP substituindo Lucila, é nomeada pelo Secretário de
Segurança Pública para, em nome do Fórum, participar do Conselho
Interdisciplinar de Segurança - CIS do Estado de São Paulo.

04/09/01

Pesquisadores da PUC entram em contato com lideranças da região e do
Fórum para contribuir no Projeto de pesquisa da Consolidação da Política de
Atendimento às Vítimas da Violência Urbana.

23 a 27/10

Semana Santo Dias. Diversos representantes do Fórum fazem Palestras
sobre a Violência e suas conseqüências na região do Campo Limpo.

02/11/01

6ª Caminhada pela Vida e pela Paz com o tema: A paz é brincar sem medo.
Participaram 20.000 pessoas e houve ampla cobertura da mídia.

08/11/01

Palestra para estudantes de comunicação da Faculdade de Belas Artes –
São Paulo: Cidadania e violência na região do Capão Redondo.

10/12/01

Lançamento da Década da Superação da Violência pelo Conselho Mundial
das Igrejas no CEPIS – São Paulo. FDV fala das diversas formas de
violência às quais a população desta região está sendo exposta.

Ano 2002
11a12/03

Avaliação e Planejamento do Fórum em Defesa da Vida contra a Violência,
com assessoria da Friedrich Ebert Stitftung.

13/03/02

Reunião da Rede Temática: Justiça, Cidadania, e Não Violência na qual
José Roberto Bellintani representa o Fórum.

02/04/02

Apresentação do Ante-Projeto da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo.

24/04/02

Fórum participa do Debate do PL 124-02 sobre a Criação da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana com Comissão Extraordinária Permanente
de Defesa dos Direitos Humanos

25/04/02

Realização de Tribunal Popular presidido por um Juiz, membro da
Associação dos Juízes pela Democracia, com a acusação assumida por um
Promotor Público. Foram julgadas as Secretarias Municipais de Saúde e de
Segurança Pública. A população presente concedeu às partes um mês para
chegar a uma negociação. Ficou aberta a possibilidade de entrar na justiça
com duas Ações Civis Públicas.

28/05/02

Fórum e CDHEP participam do Seminário do Fórum da Rede Social, Justiça,
Cidadania e Não–Violência com o Tema: Como Redes podem contribuir
para a Cultura da Paz, no Auditório da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo.

03/06/02

Fórum é chamado para uma Análise da minuta da Lei municipal 13.198
sobre apoio às vítimas da violência no Gabinete da Vereadora Lucila.

09/07/02

FDV e CDHEP são apresentados pelo Caderno Trainee da Folha de São
Paulo, diário de circulação nacional. Foram escolhidas 7 iniciativas nacionais
importantes na tentativa de superação da Violência Urbana.

15/08/02

O Fórum compõe uma mesa em seminário do Instituto de Psicologia da USP
com o tema: Criança e Violência.

09/02

Diversas entidades do FDV e o SENAC, junto com a Rede Temática:
Justiça, Cidadania e Não Violência, discutiram, elaboraram e entregaram um
documento à Área Empresarial (SESC, SENAC) reivindicando investimentos
em equipamentos sócio-educativos na região.

20/09/02

SESC Ipiranga – São Paulo dá espaço para o Fórum por ocasião da
apresentação do Tambores da Paz.

10/10/02

FDV faz oficina com 30 representantes das Escolas Municipais, refletindo
sobre Justiça, tema da 7ª Caminhada pela Vida e pela Paz.

02/11/02

7ª Caminhada pela Vida e pela Paz com o tema: Por uma cidade justa.
Participaram 20.000 pessoas e houve ampla cobertura nacional.

30/11/02

Plenária para implantação da Comissão Civil da Secretaria de Segurança
Urbana na subprefeitura M’Boi Mirim–Distritos Jd. São Luis e Jd. Ângela.

06/12/02

Plenária do Fórum. São avaliadas as atividades e reafirma-se a necessidade
de entrar com duas ações civis públicas (saúde e educação). Fechamos o
ano com uma participação média de 40 entidades.

Ano 2003
20/01/03

Fórum é convidado a integrar a Comissão Parlamentar pela Cultura da Paz
da Assembléia Legislativa de São Paulo. São nomeadas Dolores Müller
Batisteli como titular e Célia Cymbalista como suplente.

27/02/03

Representante do FDV faz um pronunciamento na Câmara Municipal contra

qualquer tipo de guerra, por ocasião de uma manifestação contra a invasão
dos EUA no Iraque.

07/03/03

O Juiz Dr. José Direu Cyntra, candidato ao Supremo Tribunal Federal faz um
breve pronunciamento sobre o STF e o sentido de sua candidatura, sendo
apoioado por diversos movimentos populares.

02/05/03

Conversaram com o FDV em sua reunião plenária, o Coronel Casado da
Comissão Estadual de Polícia Comunitária da Secretaria de Segurança
Pública e outros representantes da PM responsáveis pela 1ª, 2ª e 3ª
Companhias da Polícia Militar. Fica a clara a dificuldade de conseguir PM’s
que queiram trabalhar nesta região.

02/05/03

Responsáveis do LABHAB - Laboratório de Habitação da USP se dispõem a
apresentar a pesquisa sobre o Bairro Legal, feito no distrito do Jardim
Ângela, com a contribuição de membros do FDV.

06/06/03

Representantes de Anistia Internacional de Londres participam da Plenária
mensal do FDV e há uma troca de informações sobre as respectivas
atividades e problemas.

16/06/03

Seminário sobre Educação e Acesso à Justiça organizado pelo FDV, com
participação de 300 pessoas. Firmou-se o compromisso de promover
encontros mensais com representantes das Secretarias Municipal de
Educação e Estadual de Educação para discutir a situação da região e
encaminhar as soluções necessárias. A Secretaria de Justiça comprometese a: dar início à construção do Centro de Integração da Cidadania no
distrito do Capão Redondo; negociar a possibilidade da presença da
Secretaria de Justiça (serviços oferecidos no CIC) nas Praças de
Atendimento das sub-prefeituras de Campo Limpo e M’Boi Mirim; pleitear a
construção de um CIC em cada um dos Distritos de Campo Limpo e
do Jardim Ângela no próximo orçamento pluri-anual da Secretaria de
Justiça; reservar, no próximo orçamento pluri-anual da Secretaria de Justiça,
orçamento para uma formação sistemática, em assuntos de cidadania, dos
conselheiros dos CICs.

19/06/03

O FDV participa da organização e execução da Manifestação reivindicatória
do Hospital M’Boi Mirim, ato que reuniu 7.000 pessoas. O Secretário
Municipal de Saúde, Gonzalo Vecina, compromete-se com a aquisição do
terreno e a construção do Hospital.

08/08/03

Tese de Paulo Endo - Doutorado na Psicologia Social da USP teve amplo
enfoque nas ações comunitárias do FDV.

28/08/03

Participação de uma representação do FDV na reunião de consolidação do
FDV de Sapopemba – São Paulo, com fala sobre nossa organização e
atuação.

16/10/03

FDV é convidado para a Universidade da Paz, com sede na Costa Rica,
instituída em dezembro de 1980 pela ONU. Ela tem um programa de
educação, formação e pesquisa para o desenvolvimento de cultura da paz e
não–violência, com foco na resolução de conflitos, direitos humanos,

segurança ambiental e reabilitação pós-conflitos.

02/11/03

Realização da 8ª Caminhada Pela Vida e Pela Paz com o Tema: Hospital
M’Boi Mirim, com participação de 8.000 pessoas. Foi satisfatória a cobertura
da mídia. Inaugurou-se, no Cemitério São Luis, a Praça da Paz, reivindicada
pelo FDV há alguns anos.

10/11/03

O FDV envia carta de repúdio a toda e qualquer forma de violência e
tentativa de desestabilização do Estado de Direito que se configura nos
ataques à Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana.

Ano 2004
05/03/04

O Secretário Municipal de Segurança Pública, Benedito Mariano, durante a
Plenária, reflete com o FDV sobre as dificuldades da instalação da
Comissão Civil Pública na subprefeitura de M´Boi Mirim. Conclui-se que o
FDV já tem o papel de interlocução da população com os poderes públicos,
tal que a comissão não seria necessária na região.

19/03/04

Encontro com parlamentares da Câmara Municipal e da Assembléia
Legislativa sobre a possibilidade de uma legislação sobre um Cadastro
Único On Line de acesso à Educação. Todos os membros das comissões de
Educação das duas casas foram convidados. Participaram o Deputado
Estadual Ítalo Cardoso e a Vereadora Lucila Pizani.

02/04/04

Encontro com o Secretário Municipal de Saúde, Dr Veccina, para tratar de
questões pendentes da administração municipal: construção do Hospital
M’Boi Mirim, Pronto Atendimento do Jardim Ângela, Saúde Mental e
problemas do Hospital Campo Limpo. Propõe-se retomar o Grupo bi-partite:
governo e sociedade civil, que não se articulou por obstáculos por parte do
governo.

28/04 a

Acontece o I Fórum Social Sul – São Paulo na região do Jardim Ângela, com

1/05/04

painéis, debates e oficinas com ampla participação das entidades do FVD.

07/05/04

Encontro com o Sub-Prefeito de M’Boi Mirim, Sr Marcos Rosatto, com breve
apresentação do histórico do FDV, abrindo um canal de diálogo.

04/06/04

Na plenária mensal, o tema é o Estatuto de Desarmamento, questão que
está sendo trabalhada na região pelo CDHEP.

01/04 a

Participação no Seminário Os sentidos da democracia e da participação,

7/04/05

organizado pelo Instituto Polis, focalizando que a participação precisa ser
efetiva, indo para a rua e melhorando os instrumentos disponíveis.

05/07/04

Realização do Seminário de Educação Já para a Escola, em defesa do
Cadastro Único de acesso à Educação, dando visibilidade para a demanda
escolar, principalmente a não atendida. Foram protocolados, dois projetos
de lei: um na Assembléia Legislativa, pelo Deputado Estadual Ítalo Cardoso
e outro na Câmara Municipal, pela Vereadora Lucila Pizani. Houve
participação de 80 pessoas.

31/07/04

O jornal Diário de São Paulo organiza um debate no CDHEP referente às
eleições. Convida lideranças da região a partir do contato com o FDV.

Saíram duas páginas inteiras no dia seguinte e houve a presença de 50
pessoas.

06/08/04

Seminário sobre Desarmamento com o Deputado Federal Luís Eduardo
Greenhalgh, com a presença de 68 pessoas. Foi lembrado que 95 a cada
100 crimes são cometidos com armas clandestinas.

03/09/04

Durante a Plenária do FDV, houve uma conversa com 5 Promotores de
Justiça do Tribunal de Júri de Santo Amaro, sobre a proposta de implantar
uma Promotoria Comunitária, com diálogo permanente entre diversas
instâncias do Estado e a sociedade civil. A idéia é iniciar com a questão de
a

homicídios na 100 DP do Jardim Herculano e depois focar em assuntos
determinados pela comunidade.

22/10/04

O Ministério Público do Tribunal de Júri de Santo Amaro, junto com a Polícia
Militar, organizam três reuniões com donos de bares e de comércio para um
diálogo sobre um horário comum de fechamento destes estabelecimentos na
região. É um desdobramento da reunião do FDV do dia 3 de setembro.

02/11/04

Realização da 9ª Caminhada pela Vida e pela Paz com participação de
5.000 pessoas. O tema foi o desarmamento: Amar é Desarmar. No
Cemitério foi instalado um posto de entrega de armas. Houve boa cobertura
boa da mídia.

05/11/04

O Cel. Renato da PM apresenta um panorama dos crimes de setembro na
cidade. Houve uma diminuição sensível na região do Jardim Ângela.

26/11/04

Reunião extra-ordinária do FDV com promotores de Santo Amaro, com
ações preparatórias para início dos trabalhos da promotoria comunitária.

03/12/04

Reunião de avaliação da atuação do FDV em 2004.

Ano 2005 Calendário do Fórum em Defesa da Vida
janeiro a

Reunião Plenária, aberta a todos aqueles que desejam participar, todas as

dezembro

primeiras sextas-feiras do mês
Reunião de Coordenação, aberta a todos aqueles que desejam participar,
todas as terceiras sextas-feiras do mês

Fórum em Defesa da Vida 2005
Vamos trabalhar juntos por uma cidade justa.

