
PROCURANDOUI{A
BOAOPORTUNIDADE
DE INVESTI}IENTO NO

D

}IERCADO
NósTEltosuMA
CIDADEINTEIRA.

VlÐ Dutn com
Rodoanel Leste:

d ñelhotesgulne
do Bnsll.

O Governo do Estêdo de Sáo paulo lançou a

segundð Parcerið Públ¡co-privadä da Habitâção:
NOVA CIDADE ALBOR.

O prcjeto será implântado em um terreno dê 1,7 milhäo de m,
ås margens da Rodovia Pres¡dente Dutra - na alturð
do cruzamento com o Rodoanel Leste, e à lO km clo

Aeroporto de Guarulhos

IO.48O xaermçöes oe tNTEREssE soclAl,
2.620 u¡¡loeoEs pARAo I{ERCADo popuLAR.

Além da comercializaçáo das moradias, o investidor
privado terá a rece¡ta adìc¡onal de 3OO.OOO ¡¿, Oe AREAS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS do empreendimento

O contrâto de concessåo é de 25 änos e â previsão de
investimênto de RS 2,1 bl A taxa dê retorno está previstâ
em 9,7Yõ

lnforme-se sobre estâ pärceria com o
Governo do Estado de São pâUlo e faça parte
deste projeto que vai levar habitação e dignidade
pðra quem mðis precisa

lnformações:

wwwhabltâcao,sp.gov.br

ww,cdhu.sp.goubl
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QLP - Centro de Liderança

de Segurança no Trânsito
Peça: Filme 60" @.

Pública
MPST
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ruz REGEBE CONSTRUçAq DE MAIS MIt MORADIAS
PARA RECUPERAR A REGIAO
As obras do Complexo Júlio Prestes säo realizadas por meio de parceria público-privada
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l/r¿es da d¡x" p¡ulßh,
ìì! âttrilûútrte roh¡ ûrì' Á d.8rád¡'
câo ¿¿ pr¿dios e.ùas,^ aùrâl rcntáLivâ
dÕ P.d.r Pribli.r tãn r.rìr:litr, .s.r
rc{i¡o ó â d¡e¡ùcão de ãpadâmPn-
lo5, ¡qurp¡m0ntos pLlblto5 ê rorner
dôr ráÞ n¡2ê' ós tâtrlkhnô( dô vôl
ti pûi hro,rpÌì a <ùril¡r.m pdo ìo
dl Dps¿Þ jânâirô êsrá ¿h.onrtrilção

Sanhih eôhê um e ohro silários m¡
¡l¡rôs ê rÞrÀÕ subsldlo esr¡dtrâl orr-
(ros 72 ÀpâÍâmeiltos ser¿o pa¡â

qu.m ¿ánlâ ênrr. sok . ûz silirior
ùrnimos e seu) srbsldio do 6"!ùno
dn Edidô 
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obrâsõ. PPP do cènko eè

eelend e¡n r¿mþam à.
¿l¡nredasHdd'u €dl$ffor¡il ehteÊres Êm dez€mblo dô ãno

p¡ssrdo, nâ ilrâ SãD Câêtâno Há .il
tros 91 âpâÌtarncntoe em constrùçâo

î!. d¡vÑ ser¡nkÊ9,,€sãr¿ o ¡n¡l do
ãno ni Ahmdh Ckþ AIùrn disso â

-t Ba
triù?,iblko pÒr.rirlÕ.di,¡dip¡ó$ P,elcil(ñd.sioP¡ulo.odc,,
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rånenrns p¡ri fåmnhs dê hii¡¡ rên

dã, a s¿do di Erol¡ ¿P ¡/uskâ Toh
lnhiril .rc¡h. tir¡ 20n..iiil.iscir.

'Err¡ .i um p¡¡,úo m¡r¡\¡llo,o.
.ù¡ì mix de norâdi¡s .ùùreKios €

.q,rit¡ûÌìrôs pLihlùôr ß<ti obr¡ e¡i
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mer.ios v¡o s¡ ihrcBnr is lfÞs di
rùa Sántâ lfs¿niå ¿frma Ro¡aldo
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dô Sihdl.ãt. dâ lndristnã di Coñs-
hu(ão c¡,jl (lo Es(ådo de Sâo lâillu

o pojdo Frcvé ,oild,arl ¡'l'orìzi
d..nì.Õtrtnn,idiJ¡ i dr: S¡nt¡ fñg¡'
nF, onde sdâo ¡nslJ¡diq as tr,j¡s ¡o!
t¡rr..\ d.c nré¿ìnç .ñflor¡ì¿ tr¡vis
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nril 

'nr 
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ciâ inrpmãcionâl mDstF qû? ár.¡s dê-

¡ndad¡s si são pleránéntê re.ùpeft '
dis sÊ is pêsrâs pi*in â residi, nà

reßiãô Mssr¡o nesse mon¿nto dê crr

sc .ronóúi(¡ ¡nrs.fl ui¡rôr vi¡hilizrr
€ssã obrà qile in(eßrá esp¡ço urbano
dc !ilJìdid0.Òilr ¡roridii próxinìi
ios poror de hãbãlho', diz osère(á

O inv¿riúenro ¡etr: ohr¡ ¿ ¡ml12â-

du fdi PP¡ d,r H¡biti(ão, qne iri
co¡ehüir ùm totaLde3 683 mÕrãdìâs

¡a Ìc8i¡o <an¡¡l dû Sio P¡ulo O Go

rûno do llhd. l,Ftlfrrã â es.Õlhã
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.Õrnoin n fi8år à éÌ)r?sÀ ..nrhtâdã
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Évldlzir â règjã., quê hÕjê m diã

êstá ¡elrádâd¡ exph.ã Cury

NOVA VIDA PARA O CENTRO I{ISTóRICO
Projeto traz moradias e ajuda a revltalizar a reglåo

Árartottl construldð

O cflmnlpto terá umlot¿l de
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(ì llounldôdesd€habll¿çåo
de rnteresæ strlðle 72

ùnl.r¿dPs d€ hâbltðCåode
mercado EIular)
' seråo I blo(os .om ¿

prédbs de l7 ðndàres, :l prédlos

dp ì2 and¡rcs Þ ì nrAdlode
ìlandares
, Cðda bloco terá árÉsde la¿er

tntena5 e quadtasesportlva5
compaftllhadås

Área corìerclal com 3,5milmÌ

Cûßtnrçãode ilm lEulovlfdem
conthuldadeà ruà SÈnl¿ ll¡EenlÀ

.om 199ádorcs, pràçð de 5r5 mllm':
mll m2 dF Áru!; verdú

Árs rulturalroma 200
Esaolð de M6l6 TomJoblm

r

4

ìÌ:

'':--<\-

DPp doComnlñxôJr, In p.¡slps ¡nlrnn¡r¡
îâ,s dê I 200 ù^ dâresde hâhir.c¡o

nDnt¡¡r ¡ocâhlro l€ 5¡ÕP¡ù1o

.Ãr R'x
'' t-! 

'

,' i



e)

2- CLP - Centro de Liderança Pública
Campanha: MPST - Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito
Peça: Hotsite A





Reduzir em 509ô o número de
mortes em acidentes de trânsito
no Estado de 5åo Paulo. Essa é
a nossa meta. Junte-se a nós!
A conscientização é o primeiro
passo para essa mudança.

SOBRE O
MOVIMENTO
O Movimento Paulista de 5egurança
no Trånsito, um programa do
Governo do Estado de 5äo Paulo,

tem como objetivo reduzir pela

metade as vítimas fatais no trânsito
do Estado até 2O2O. É uma meta
inspirada na "Década de Ação pela
Segurança Viária", estabelecida pela

Organização das Nações Unidas
(ONU) para o período de 2011 a2O2O.

Para que a meta seja alcançada,

o Governo do Estado intensificou
esforços em 5 pilares de atuação:

Gestão da segurança viária
Vias mais seguras

Vefculos mais seguros

Usuários mais conscientes
Resposta pós-acidente

Com o envolvimento de parceiros da
sociedade civil e com a integração
de trabalhos de instituiçöes privadas
que com pa rtilham responsabilidades
deste tema, um comitê coordenado
pela Secretaria de Governo e
composto por outras 10 Secretarias

de Estado é responsável por articular
políticas públicas para a redução de
mortes no trâns¡to.
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CENÁRIO DOS
ACIDENTES VIÁRIOS

No Estado de São Paulo, as mortes

no trànsito já superam os homìcídios.

Enquanto o indice de óbitos no trànsito

é de 13 para cada 
,l00 mil habitantesr, o

indice de homicídios e de 8,1 para cada

100 mil habitantesr.No nrundo, os ¿cidentes cle trànsito sào a

9o rnaior c¿us¿ cJe mortes, podendo chegar
¿ ser ¿ 7' tm 2030 se n¿da for feito. 5áo 1 8

óbitos para c¿d¿ 100 mjl h¿bit¿ntes.

I tonle INFOSIG,\ 5P l0 ìó
2 Fr,nle: lìe:olir(¿o I ó0 0 ì 55P 5P

13 ÓBtros
l,ì, ir 1l,J,i'ì 2-rìJ iy',.," j,r .1,ì lr,rì,rja .')l)

100 MIL
18 oB|TOS HABITANTES

100 MtL Evolução de Número de Óbitos
no Estado de 5åo Paulo - Resultado MensalHABITANTES

531 518
570

523 52A
501

518 +91 +94
166

Ni; tir¿.r1, essa rel¿c¿o e cle

l9 ¡rorles rro lrånsito l¡¿r¿
r.¡rl¿ lOO nrrl h¿bri¿ntes. Jan

I 2ro

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
g% 5c"o 3o/o 11o/o 1lo/o 79a 5o/a )q

20l6melhorque20l5 I20lómelhorque20'15 

-10ì5

Out Nov
ll'rr

Dez
1ùto

; _ì'ìrÊ D¿TASIJS/:Cl5 e tBGE/?015

1e ÓBrros TOTAL DE
óerros

Na maior parte dos meses de 2016, o

número de óbitos em decorrència de

acidentes de trànsito frcou abaixo do

registr¿clo em 2015.

De janeiro ¿ clezembro cle 2016, o nÚmero

de óbitos nos ¿cidentes cle tránsito no

Estaclo de Sào P¿ulo f'cou 5,60/o aba¡xo
do acumulado em 2015 339 vidas foram
poupadas no perÍodo.

100 MtL
2015: 6.066
2016: 2.727

HABITANTES





O INFOSIGA 5P
Um grande avanço do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito foi a
formatação do Sistema de Gerenciamento de lnformaçÕes de Acidentes de
Trânsito do Estado de 5ão Paulo - o INFOSIGA 5P.

O INFOSIGA 5P é um relatório com indicadores gue permite traçar
diagnósticos mais precisos das causas de acidentes e estabelecer políticas
públicas mais eficazes de prevenção e de resposta pós-acidente em
beneficio de toda a sociedade.

O relatório é mensal e reúne dados como faixa etária e gênero da vítima,
tipo do veículo envolvido e perfil do acidente, permitindo um retrato do
Estado e de todos os municípios.

A metodologia de reunião dos dados é baseada na triagem e tabulação de
boletins de ocorrência da Polícia Civil do Estado de Sáo Paulo para o cálculo
das estatísticas relativas a óbitos no trånsito. Já para o levantamento das
estatísticas referentes a acidentes de trånsito com vítimas, são utilizadas as

informaçöes recebidas pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

O INFOMAPA 5P
Ferramenta que mostra no mapa do Estado de 5ão Paulo o local exato das
mortes em acidentes de trânsito com perfil das vítimas e das ocorrências.
lnédito no país e atualizado mensalmente, o INFOMAPA SP é mais um
instrumento, em complementaçåo ao INFOSIGA 5P -Sistema de lnformações
Gerenciais de Acidentes deTrânsito do Estado de 5ão Paulq que já divulga
mensalmente os indicadores de mortes e vítimas de acidentes de trânsito
nos 645 municípios e nas rodovias paulistas.



Como forma de potencializar os esforços do Movimento Paulista de Segurança
no Trånsito no Estado, foram inicialmente selecionados 15 municípios para
realização de visitas de diagnóstico e construção de planos de ação para

antec¡par situações e realizar melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização
e conscientização. Um dos exemplos é a formação de Comitês de Segurança de
Trânsito em cada município composto por representantes dos órgãos e setores
com atuações relacionadas ao tema. O objetivo desses comitês é realizar análises
e levantamentos de possíveis causas e soluções para a redução de acidentes e
óbitos nos municípios.
Para 2017, fui anunciada a ampliação dos convênios para mais 52 novos municípios,
com um investimento de RS 100 milhões, tamhÉm fruto da parceria com o
Detran-Sfl com recursos provenientes das multas de responsabilidade do órgão.
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CLP - Cenlro de Liderança Pública
ha: MPST - Movimento Paulista

de Segurança no Trânsito
Peça: Posts Facebook
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USAR CINTO DE SEGURANCA,
INCLUSIVE NO BANCO TRASEIRO.
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