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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

2.620

tNTEREssE

E

f

T

â'f

soclAl,

I
E

u¡¡loeoEs pARAo I{ERCADo popuLAR.

t'
t

Além da comercializaçáo das moradias, o investidor
privado terá a rece¡ta adìc¡onal de 3OO.OOO ¡¿, Oe AREAS
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COMERCIAIS E INDUSTRIAIS do empreendimento
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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
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lnforme-se sobre estâ pärceria com o
Governo do Estado de São pâUlo e faça parte
deste projeto que vai levar habitação e dignidade
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PARA RECUPERAR A REGIAO
As obras do Complexo Júlio Prestes säo realizadas por meio de parceria público-privada
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Campanha: MPST - Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito
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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.

O Movimento Paulista de 5egurança

no

um

programa do
Governo do Estado de 5äo Paulo,
tem como objetivo reduzir pela
Trånsito,

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,
Governo do Estado intensificou

o

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.

fig

-n3

t

i

No Estado de São Paulo, as mortes
no trànsito já superam os homìcídios.

CENÁRIO DOS
ACIDENTES VIÁRIOS

Enquanto o indice de óbitos no trànsito
,l00
mil habitantesr, o
de 13 para cada
indice de homicídios e de 8,1 para cada
100 mil habitantesr.
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No nrundo, os ¿cidentes cle trànsito sào a
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.
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HABITANTES
Evolução de Número de Óbitos
no Estado de 5åo Paulo - Resultado Mensal
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TOTAL DE

óerros
2015: 6.066
2016: 2.727

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.

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.
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

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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Ou a gent€ muda de atitude ou

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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Campanha: MPST - Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito
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