
Fórum em Defesa da Vida (FDV) 

 
Em 1996, o distrito do Jardim Ângela, localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, foi 

considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como sendo o lugar mais violento do 
mundo. Conhecido como parte do triângulo da morte (Jd. Ângela, Jd. São Luiz e Capão 
Redondo), nessa época, a região chegou ao número de 120 assassinatos por cada 100 mil hab. 
Apostando em uma postura ativa da sociedade civil, a população se uniu e criou a 1ª 
Caminhada pela Vida e pela Paz. Como 2º passo, em 1997, foi criado o FDV que consiste numa 
rede intersetorial, interreligiosa e democrática de organizações que se unem de forma 
espontânea com o objetivo de promover a cidadania plena por meio da redução da violência e 
enfrentamento das vulnerabilidades locais. 
 

Conquistas nos últimos 20 anos... 

 
1. Mobilização e articulação de mais de 200 entidades e organizações da sociedade civil 

em torno das ações para a redução da violência e enfrentamento das vulnerabilidades 
locais; 

2. Diálogo permanente com a Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana, 
resultando na implantação de 2 bases comunitárias e 1 Companhia da Polícia Militar; 

3. Diálogo com o governo local, Secretarias Municipais e Estaduais e Ministério Público, 
resultando na instalação de 2 CICs (Centro de Integração e Cidadania) e a construção 
do Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch; 

4. Criação de Projetos como UCAD (Unidade Comunitária de Tratamento de Álcool e 
Drogas), Casa Sofia (Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher), CEDECA – Jd. Ângela 
(Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes), etc.  

5. Incentivo aos debates públicos sobre o fim dos autos de resistência e do socorro às 
vítimas decorrentes de conflito com policiais; apoio à formação com ênfase em 
direitos humanos e desmilitarização; 

6. Articulação e colaboração para criação e fortalecimento dos vários Fóruns da região de 
M-Boi Mirim, por exemplo, Fórum Social Sul, Fórum da Assistência Social, Educação, 
Criança e Adolescente, Inclusão e Fórum de Pesquisadores.  

 
Desafios para os próximos 20 anos... 

 
[...]. 
 

 

Contatos: as reuniões do FDV ocorrem às 1ª sextas-feiras de cada mês, às 9h00, na 
Rua Luís Baldinato, n. 09, Jd. Sônia Regina.  
 

FONE: 5831-2612 EMAIL: defesadavidangela@gmail.com 
 

 


