
S.CARLOS: 1ª EM QUALIDADE DE VIDA PARA JOVENS

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), divulgado nesta terça-feira (24) pelo Ministério da
Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança e que colocou São Carlos como a cidade com o mais
baixo índice de vulnerabilidade para jovens do país, está sendo comemorado por diversos
integrantes do governo municipal.

O prefeito Oswaldo Barba manifestou a importância desta posição em que São Carlos está e
disse que isso é resultado de um modelo inovador implantado nesta área envolvendo várias
parcerias. “São Carlos está orgulhosa deste resultado e isso mostra que estamos colhendo o
que foi plantado desde 2001”, comentou.

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Rosilene Mendes dos Santos, que também já
ocupou a pasta de Infância e Juventude na gestão do ex-prefeito Newton Lima, disse que os
jovens são-carlenses são tratados com respeito e cidadania. “Os jovens de São Carlos têm
voz, seja por meio dos Conselhos Municipais ou do Orçamento Participativo”, exemplificou.

Já o padre Agnaldo Soares de Lima, o primeiro secretário de Infância e Juventude de São
Carlos, lembrou, em entrevista à imprensa, que “São Carlos trabalha com ações preventivas e
isto tem feito a diferença”.

Já o atual Secretário, Roberto Menezes, falou que o Índice mostra que as políticas sociais
desenvolvidas no município estão no caminho certo. “O desafio ainda é grande, mas com a
participação da sociedade vamos procurar sempre melhorar os nossos números ainda mais”.

Histórico das ações da Prefeitura desde 2001 

São Carlos já recebeu prêmios pelo trabalho desenvolvido na área da infância e juventude. Em
2004 e em 2008 o então prefeito Newton Lima foi premiado duas vezes com o Selo Prefeito
Amigo da Criança, uma iniciativa da Fundação Abrinq e da Unesco em reconhecimento às
políticas públicas desenvolvidas em prol da criança e do adolescente. 

São Carlos obteve nota máxima, ficando entre os 20 melhores municípios dos 5.562 avaliados.
O município também foi um dos primeiros a implantar o Orçamento Criança e Adolescente
(OCA), sendo considerado pela Abrinq como modelo juntamente com as cidades de Belo
Horizonte, Recife, São José dos Campos e São Luís. Em 2008 o OCA de São Carlos chegou a 
R$ 107 milhões
.

Em dezembro de 2007 conquistou o primeiro lugar no IV Prêmio Innovare, realizado pela
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas em parceria com vários
órgãos do judiciário, com o trabalho desenvolvido no Núcleo de Atendimento Integrado (NAI),
que recebe menores em conflito com a lei. Além dos vários programas desenvolvidos a
Prefeitura já tem um Centro da Juventude em funcionamento no Jardim Monte Carlo que
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somente nesse segundo semestre está atendendo 760 jovens que estão frequentando um dos
cursos oferecidos e que participam de atividades esportivas, totalizando 632 atendimentos. 

Outro centro da juventude também está sendo construindo no bairro Cidade Aracy II. As obras
fazem parte do Projeto Integral à Criança e ao Adolescente e são financiados pelo BNDES, que
repassou recursos na ordem de R$ 900.000,00. A Prefeitura também está construindo um
complexo esportivo no Cidade Aracy II que vai contar com uma Piscina semi-olímpica (25 x
12,5m) com 6 raias. A obra tem um custo total de R$ 607 mil sendo R$ 500 mil do Ministério do
Esporte e o restante de contrapartida da Prefeitura e uma quadra coberta (que também vai
fazer parte do centro) está em sua segunda etapa e o investimento total é da ordem de R$ 280
mil, sendo R$ 158.434,49 vindos do Ministério do Esporte. Na primeira etapa a Prefeitura já
havia investido cerca de R$ 50 mil com obras de fundação, alvenaria e estrutura. Também vai
ser construída uma pista de skate no local nos mesmos moldes da que foi construída na bairro
Santa Felícia, com isso a Prefeitura vai investir mais R$ 160 mil.

Pela UNITrabalhador a Prefeitura oferece cursos de capacitação profissional para jovens a
partir de 14 anos, sendo 6 mil vagas por ano. Juntamente com o SENAC oferece curso para
jovens em busca do primeiro emprego. Pelo Programa de Inclusão Digital oferece cursos de
Informática para o Trabalho. Outro serviço disponibilizado é o uso livre dos computadores e
softwares instalados para a realização de atividades pessoais, escolares e profissionais. Hoje
já são 28 unidades de inclusão digital. Somente nas Escolas do Futuro, uma parceria da FESC
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, já foram alfabetizadas digitalmente 6 mil
crianças. Já nos outros postos e nos Telecentros em média 7.000 pessoas concluíram um dos
cursos.

Além disso, vários outros programas são desenvolvidos em parceria com outras entidades e
órgãos, como os cursinhos pré-vestibulares gratuitos em parceria  com a UFSCar.

Na área cultural a Prefeitura oferece várias opções para a juventude são-carlense como o Rock
na Estação, um projeto voltado para a divulgação da cultura independente, principalmente a do
interior, proporcionando às bandas a oportunidade de se apresentarem e mostrarem uma
produção musical diferente da divulgada na grande mídia.  Esse ano participaram do festival 14
bandas em dois dias de festa. Outro evento anual é o Sanca Hip Hop, evento que tem por
finalidade a valorização de cultura Hip-Hop e seus cinco elementos, grafite, rap, discotecagem,
break e conhecimento. 

A Tenda Móvel de Teatro é outro projeto voltado para jovens e adultos e funciona como um
território cultural itinerante, levando às comunidades que estão à margem do consumo de bens
culturais a oportunidade de compartilhar manifestações artísticas diversas, possibilitando a
população frequentar e organizar eventos na sua comunidade e aos grupos locais melhores
condições de desenvolvimento. Somente em 2009, cerca de 10 mil pessoas acompanharam as
edições da Tenda Móvel.

Na área esportiva a Prefeitura desenvolve vários programas para crianças e adolescentes
como o Futcriança (parceria com o Sesc), campeonatos judô, vôlei, futebol de campo, xadrez.
Os programas na área do esporte envolvem milhares de jovens.
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Saiba mais sobre o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ)

Foram analisados 266 municípios com mais de 100 mil habitantes. São Carlos tem o menor
Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (0,238), seguido de São Caetano do Sul (0,239),
Franca (0,248), Juiz de Fora (0,252), Poços de Caldas (0,252) e Bento Gonçalves (0,257),
sendo que Araraquara ficou com índice (0,273) em 12º lugar e Ribeirão Preto obteve (0,276)
conquistando o 15º lugar.

Fizeram parte dos critérios de avaliação, mortalidade por homicídios, mortalidade por acidentes
de trânsito, frequência à escola, situação de emprego e indicadores de pobreza e desigualdade
no município.

O índice foi medido para subsidiar o Projeto Juventude e Prevenção da Violência, desenvolvido
pelo governo federal, com dados de diversos órgãos federais, como IBGE, e estaduais, como
Fundação Seade. 

O Ministério da Justiça, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(Pronasci), firmou parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para o
desenvolvimento e execução desse projeto que engloba atividades de pesquisa,
sistematização de práticas de prevenção, organização de seminários sobre o tema e
elaboração de cartilhas capazes de colaborar com o gestor de ações de prevenção da
violência, seja ele representante de governos e/ou entidades da sociedade civil, no aumento da
eficácia de seus projetos.

Os jovens da cidade de São Carlos estão menos vulneráveis aos riscos sociais, como violência
urbana, mortalidade por homicídios, deficiências educacionais e as desigualdades em geral,
porque foi desenvolvida uma política pública em parceria com outras instituições, pautada nas
reais necessidades da juventude são-carlense. Foi feita, inclusive, uma pesquisa com jovens
de 15 a 29 anos nas escolas municipais, estaduais e particulares da cidade e com os
adolescentes que fazem parte do ProJovem, com o objetivo de levantar subsídios que ajudem
na formulação de novas políticas para esse segmento.
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