GRITO DA PERIFERIA
III FÓRUM SOCIAL SUL - SP
“Uma outra periferia é possível, necessária e urgente”
Neste momento de nossa história somos chamados a renovar a esperança. Nosso compromisso
é avançar na causa social, fortalecendo a organização popular e articulando a sociedade civil.
O III Fórum Social Sul-SP tem como objetivo:
- Provocar a reflexão crítica sobre a realidade social, cultural, política, econômica e ambiental.
- Mobilizar e fortalecer os movimentos sociais e comunitários e suas lideranças a partir da periferia.
- Alimentar uma mística para uma ação transformadora na busca de “Uma Periferia sem Males”.
Reafirmamos ao mundo que:
“Uma outra Periferia e Possível, Necessária e Urgente”.
- É possível porque somos calejados na resistência, porque temos organização, propostas e
alternativas. É possível na medida em que houver vontade política para realizar as mudanças
necessárias.
- É necessária porque é direito das periferias serem plenamente incluídas à cidade, usufruindo, de
forma igualitária o orçamento descentralizado. Fortalecer, na cidade de São Paulo as subprefeituras;
- É urgente porque amanhã será tarde demais para milhares de pessoas em situação de exclusão e
vulnerabilidade social, em especial os nossos jovens;
Por isso afirmamos que:
1) Cultura de Paz – traduzida pela justiça, respeito à vida, generosidade, preservação do planeta,
redescoberta da solidariedade, o ouvir para compreender e a rejeição da violência devem ser as
novas formas de relação a serem construídas individualmente e entre todos os seres vivos.
2) Saúde – Comemoramos a construção do Hospital M’Boi Mirim, fruto de muita luta. Continuamos
reivindicando que ele seja um Hospital-Escola referência para o Programa de Saúde da Família,
saúde da mulher, da criança e adolescente. Desejamos a ampliação e estruturação do PSF onde já
existe e sua implantação onde ainda não existe. Ressaltamos a importância de que a política de
saúde atenda as prerrogativas do SUS – Sistema Único de Saúde.

3) Educação - recolocamos o grito do I e II Fórum Social Sul: a educação deve ultrapassar os muros
da Escola, reconhecendo, valorizando e integrando o saber construído nas práticas comunitárias,
dos movimentos sociais, fortalecendo assim a cultura local e propiciando o exercício da cidadania;
4) Meio Ambiente - Na Região Sul de São Paulo somente será possível com a aprovação da lei
específica dos mananciais. A sustentabilidade do planeta e dos seres vivos passa por questões de
habitação, consumo consciente, preservação e cultura. Apontamos a agricultura urbana e periurbana como um instrumento efetivo nas políticas de segurança alimentar e economia solidária.
5) Cultura -

6) TRIBUNAL POPULAR – Políticas Públicas para a Infância e Adolescência.
Diante do abandono das áreas de educação, profissionalização e inserção dos jovens no mercado de
trabalho, esporte, cultura e lazer no Distrito do Jardim Ângela pelo poder público tendo como
conseqüências os altos índices de violência na região a Sociedade Civil organizada reivindica :
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•
•
•
•
•
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Todas as salas de aulas com no máximo 30(trinta) alunos para o ano letivo de 2008 e 25(vinte cinco)
alunos no ano letivo de 2009;
Fim do turno intermediário (das 11h às 15h) em todas as escolas no ano letivo de 2008;
Assegurar o atendimento integral a todas as crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, com a seguinte meta:
em 2008 assegurar 50% da demanda, até 2010 assegurar 100% da demanda.
Uma Casa de Cultura no Distrito Jd. Ângela até o segundo semestre de 2008, com infra-estrutura para
dinamizar e disseminar a cultura na região.
Implantar cursos profissionalizantes aos jovens de acordo com a vocação da região, com duração
mínima de 2 anos, com a seguinte meta: até o final de 2008 atender 30% da demanda, e 100% da
demanda em 2009. Que todos os cursos tenham bolsa;
Implantar em 2008 de um Centro de Apoio ao Trabalho no Distrito Jd. Ângela.
Fazer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para assumir os espaços de esportes, lazer e
recreação de todas as escolas da rede municipal da região aos finais de semana e feriados a partir de
março de 2008. Que todas as atividades que forem desenvolvidas tenham profissionais qualificados;
Construção de 10(dez) CDM – Clubes Desportivos Municipais, com a seguinte meta: 5(cinco) em
2008 e 5(cinco) em 2009. Que todas as atividades que forem desenvolvidas tenham profissionais
qualificados;
Que a secretaria faça parcerias em 2008 com os clubes ociosos da região, com o objetivo de facilitar o
acesso da comunidade local, a usufruir dos serviços oferecidos pelos mesmos. E dependendo da
localização do clube, que a prefeitura ofereça transporte aos munícipes;
Revitalização e organização de todas as quadras esportivas da região em 2008.
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