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Tema do mês: Desenvolvimento econômico local
São Paulo segue sendo profundamente desigual. Isso significa que a maior parte das riquezas
produzidas (econômica, política e cultural) e a aplicação dos recursos públicos e privados
estão concentradas no centro expandido. As regiões periféricas, por sua vez, não são prioridade
do desenvolvimento econômico, ficando com poucas oportunidades educacionais, de emprego e
renda.
 
O desenvolvimento econômico local não se limita apenas à ação do mercado e dos governos,
mas tem a ver também com a intensificação das relações econômicas em uma localidade

 

 

 



específica. Assim, para ocorrer desenvolvimento econômico é preciso fortalecer e mobilizar uma
série de atores (associações, movimentos sociais, organizações da sociedade civil,
universidades e demais representantes do Estado) buscando o aumento dos postos de trabalho
disponíveis e, consequentemente, a ampliação da renda e melhoria da qualidade de vida. 
 
Levando em conta a importância do desenvolvimento econômico local para os territórios com
múltiplas vulnerabilidades, convidamos a todos e todas para a leitura desta edição de fevereiro
do boletim da Estação M’ Boi.

Dicas de leitura 

Para saber mais sobre Desenvolvimento Econômico Local em M´Boi Mirim, confira as
publicações disponíveis em nossa Biblioteca Virtual:
 
Documentos de trabalho da Estação M´Boi

Conexões da Zona Sul: levantamento participativo da Economia Solidária na Zona
Sul da cidade de São Paulo 
Nº 19, Agosto/2017. Fórum de négocios de impacto periféricos – A Banca: relatório
síntese

Publicações

Fazedores de cultura ou empreendedores culturais? Precariedade e desigualdade
nas ações públicas de estímulo à cultura
Juventude, trabalho e cultura periférica: a experiência da Agência Popular de
Cultura Solano Trindade
Culturas de periferia: entre o mercado, os dispositivos de gestão e o agir político
Programa de metas 2017 (Prefeitura de SP)

Vídeos

Reportagem sobre Banco Comunitário União Sampaio - DoLadodeCá
Mini Documentário: Comércio no Capão Redondo

Em debate: Microfinanças em M´Boi

O que lhe vem à cabeça quando falamos em microfinanças? Pouca gente conhece o
sentido mais técnico do termo, mas ela está presente na vida de grande parte das
pessoas.

Microfinanças são as atividades financeiras que têm como público-alvo os pequenos
empreendedores (podendo ser formais ou informais) e as pessoas de menor renda, que
geralmente estão excluídas do sistema financeiro tradicional. Em geral os produtos e
serviços em microfinanças possuem desenho, objetivos e gestão diferenciados,

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/10_conexoes_da_zona_sul.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u83/relatorio_forum_nip.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/201612_michetti_burgos.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/bergamin_m_-_juventude_trabalho_e_cultura_periferica.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/tommasi_l_-_culturas_de_periferia.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/pmsp_programa-de-metas-2017-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jV7OAtoZEMQ
https://vimeo.com/200997020


adaptados para as necessidades dos pequenos produtores, trabalhadores informais ou
excluídos do mercado de trabalho. Com isso, funcionam como uma importante ferramenta
de mudança social e inclusão financeira.

Em M´Boi existem diversas iniciativas em microfinanças, como os Bancos Comunitários.
A equipe de pesquisa de Microfinaças da Estação M´Boi foi conhecer algumas das
iniciativas da região e contou neste texto o que eles aprenderam com eles. Confira!

Para saber mais sobre o trabalho da equipe de Microfinanças da Estação M´Boi, clique
aqui. Para conhecer quem são os membros da equipe, clique aqui.
 

Encontros dos Fóruns e Redes

Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou
serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece na região

Feira de Cultura indígena
Dia: 23/02 
Local: Quadra de Basquete Pq Santo Dias

Debate: Direitos humanos e liberdade de expressão - um debate sobre jornalismo e
militância nas periferias
Dia: 23/02
Local: Centro de Mídia de M´Boi Mirim

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/microfinancasmboi_0.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u83/microfinancas_apres.pdf
https://ceapg.fgv.br/m-boi/quem-esta-envolvido
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/foruns_e_redes_m_boi_agenda.pdf
https://www.facebook.com/events/1160606487447253/


Blocos de Carnaval da região

Ato Marielle Vive, Nós Também! - Pelo direito à Vida das Mulheres
Dia: 14/03 - concentração 18h, ato às 19h.
Local: Praça do Jardim Angela com caminhada até a Igreja Santos Mártires.
Organização: Fórum em Defesa da Vida, Jardim Ângela e Capão Redondo, Coordenação CDCM
Mulheres Vivas, CDCM Casa Sofia

https://www.facebook.com/events/261129214786699/


Oportunidades

Programa de aceleração de Negócios Periféricos
Podem se inscrever empreendedores que atuem no ramo de alimentação. Não perca!

Ajude a construir o Bloco do Hercu!

 

 



 

 



Cursos e oficinas
 
Curso sobre Medidas Socioeducativas e
políticas públicas para jovens.

O que é a Estação M'Boi?

A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do
M'Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo
maximizar as sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de
informações quanto pela promoção do desenvolvimento territorial local.

Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico

Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir
para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades
que acontecem no território.
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras
de documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é
Desenvolvimento econômico local. Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas
novos que estão ocorrendo no território. Este mês a equipe de Microfinanças da Estação M´Boi
discute a a questão das microfinanças no território, com destaque para a atuação dos Bancos
Comunitários de Desenvolvimento. Por fim, divulgamos os eventos que ocorrerão na região.

Acesse a biblioteca virtual!

 

 

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/m-boi/sobre-estacao


No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios,
mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São
documentos que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos
de moradores, profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório,
tabela, TCC, dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie
através do email ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é  coletiva, é de todas e
todos!
Visite a biblioteca

Construa conosco esta plataforma :)
 
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir
conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas,
publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São
Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da Estação.

Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
 

Copyright © *Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, All rights reserved.

Nosso contato é:
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo

Av. Nove de Julho, 2029 11o andar
São Paulo, SP 01332-000

Brasil

Se você não quiser mais receber este boletim, escreva para ceapg.estacaomboi@fgv.br e lhe
retiraremos da lista
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