EVENTO
Organização Cidades sem Fome

Palmas para
a cidadania

Prêmio Milton Santos

Vencedores 2014
Categoria 1

Consolidação de Direitos
Territoriais e Culturais
1º LUGAR - Salva de Prata
Associação Independente
da Vila Nova Esperança
Projeto: União pela Urbanização
da Vila Nova Esperança

Prêmio Milton Santos reconhece
projetos que tornam São Paulo melhor

MENÇÕES HONROSAS
Escola de Governo de São Paulo
- Associação Instituto de Política
e Formação Cidadã (IPFC)
Projeto: Escola de Governo:
Compromisso Histórico com a
Construção da Cidadania Ativa
Viração Educomunicação
Projeto: Agência Jovem de Notícias

Rodrigo Garcia | rodrigogarcia@camara.sp.gov.br

Categoria 2

U

ma horta comunitária feita
em espaço público para criar
oportunidades de trabalho
e uma vila ecológica, no extremo
oeste de São Paulo, que melhora a
qualidade de vida dos moradores.
Em uma cidade complexa como
São Paulo, há muitos problemas,
mas também várias propostas de
soluções, como as citadas acima.
Em reconhecimento a essas ações,
a Câmara Municipal de São Paulo
(CMSP) concede, anualmente, o
Prêmio Milton Santos aos melhores
projetos para o desenvolvimento social da capital paulista.
Na edição deste ano, a vencedora da Categoria 1 (projetos que
objetivam a consolidação de direitos territoriais e culturais) foi a
Associação Independente da Vila
Nova Esperança, com o projeto
União pela Urbanização da Vila
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Nova Esperança. De acordo com a
presidenta da entidade, Maria de
Lourdes Andrade de Souza, mais
conhecida como Lia da Vila Nova
Esperança, o objetivo do trabalho
é criar uma vila ecológica, com
base sustentável, na comunidade
localizada no extremo oeste de São
Paulo, a fim de melhorar a qualidade de vida dos moradores.
“Na nossa luta já chorei tanto
que não tenho mais lágrimas. Agora temos motivo para sorrir”, contou Lia, que agradeceu pela Salva
de Prata recebida em Sessão Solene na Câmara, em 24 de junho. Ela
espera que o prêmio ajude a comunidade, que existe desde 1960, a se
urbanizar de uma forma melhor.
“O que a gente mais quer é não
prejudicar a mata.”
Na categoria vencida pela entidade comandada por Lia houve duas

Formas de
Solidariedade Social
1º LUGAR - Salva de Prata
Organização
Cidades Sem Fome
Projeto: Cidades Sem Fome
MENÇÕES HONROSAS
VENCEDOR
Projeto de hortas comunitárias urbanas
foi um dos premiados deste ano

menções honrosas. Uma foi para a
Escola de Governo de São Paulo Associação Instituto de Política e
Formação Cidadã (IPFC), pelo projeto Escola de Governo: Compromisso Histórico com a Construção
da Cidadania Ativa, que atua politicamente para a transformação da
sociedade, principalmente por meio
dos cursos de formação de governantes e formação cidadã. A outra
foi concedida à Viração Educomuni-

Associação Prato Cheio
Projeto: Rota Solidária

cação, com o projeto Agência Jovem
de Notícias (AJN), uma articulação
de núcleos de adolescentes e jovens
de organizações e escolas públicas
que produzem e disseminam informação de interesse comunitário.
Na Categoria 2 (projetos que
resultem em novas formas de solidariedade social), a Organização
Cidades sem Fome foi a vencedora,
com o projeto Cidades sem Fome,
que desenvolve hortas comunitárias em espaços públicos e privados, sem destinação específica,

para criar oportunidades de trabalho a pessoas em situação de
vulnerabilidade social e proporcionar a elas autossuficiência financeira e de gestão.
De acordo com Hans Dieter
Temp, fundador e coordenador
de projetos da Associação Cidades
sem Fome, a entidade quer “contribuir com políticas públicas mais
sólidas na questão da produção de
alimentos nas áreas metropolitanas”. Segundo ele, “São Paulo é um
dos maiores polos consumidores do

Instituto da
Oportunidade Social (IOS)
Projeto: Inclusão Produtiva
de Jovens e Pessoas com
Deficiência em Áreas Urbanas

mundo, existem pessoas vulneráveis,
existe terra e existe consumo. Temos
uma equação que fecha muito bem”.
Temp acredita que a vitória no prêmio mostra que o modelo pode ser
incorporado pelas políticas públicas,
“beneficiando milhares de pessoas”.
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Acompanhe a programação
voltada às questões da
cidade de São Paulo:

Mesa Diretora

Sua opinião é
muito importante para a
construção deste veículo
de comunicação pública

Presidente: José Américo (PT)
1a Vice-Presidenta: Marta Costa (PSD)
2º Vice-Presidente: George Hato (PMDB)
1º Secretário: Claudinho de Souza (PSDB)
2º Secretário: Conte Lopes (PTB)
1º Suplente: Gilson Barreto (PSDB)
2º Suplente: Dalton Silvano (PV)
Corregedora: Sandra Tadeu (Democratas)

Vereadores da 16ª Legislatura (2013-2016)

Mozart Gomes/CMSP

Abou Anni (PV) - suplente em exercício, Adilson Amadeu (PTB), Alfredinho
(PT), Andrea Matarazzo (PSDB), Antonio Carlos Rodrigues (PR) - licenciado,
Ari Friedenbach (PROS), Arselino Tatto (PT), Atílio Francisco (PRB), Aurélio
Miguel (PR), Aurélio Nomura (PSDB), Rubens Calvo (PMDB), Celso Jatene (PTB)
- licenciado, Claudinho de Souza (PSDB), Conte Lopes (PTB), Coronel Camilo
(PSD) - suplente em exercício, Coronel Telhada (PSDB), Dalton Silvano (PV),
David Soares (PSD), Donato (PT), Edir Sales (PSD), Eduardo Tuma (PSDB), Eliseu
Gabriel (PSB), Floriano Pesaro (PSDB), George Hato (PMDB), Gilson Barreto
(PSDB), Goulart (PSD), Jair Tatto (PT), Jean Madeira (PRB), José Américo (PT),
José Police Neto (PSD), Juliana Cardoso (PT), Laércio Benko (PHS), Marco
Aurélio Cunha (PSD), Mario Covas Neto (PSDB), Marquito (PTB) - suplente em
não prejudicar a mata”, diz Lia da
Vila Nova Esperança
exercício, Marta Costa (PSD), Milton Leite (Democratas), Nabil Bonduki (PT),
Natalini (PV), Nelo Rodolfo (PMDB), Netinho de Paula (PCdoB), Noemi Nonato
(PROS), Ota (PROS), Patrícia Bezerra (PSDB), Paulo Fiorilo (PT), Paulo Frange
(PTB), Pr. Edemilson Chaves (PP), Reis (PT), Ricardo Nunes (PMDB), Ricardo
Teixeira o
(PV)
Ricardo Young
(PPS), Roberto
Tripoli (PV), Sandra
esse prêmio para homenagear
in-- licenciado,
entidades
ligadas
a desenvolvimenTadeu (Democratas), Senival Moura (PT), Souza Santos (PSD), Toninho Paiva
telectual e dar continuidade
a
suas
to
social
e
urbano,
cultura,
econo(PR), Toninho Vespoli (PSOL), Vavá (PT)
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Mozart Gomes/CMSP
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Tiragem: 10.000 exemplares
Nabil Bonduki (PT), que foi aluno
aceitam a realidade como natural;
Fechamento desta edição: 14/7/2014
de Milton Santos, o mais conceitufazem perguntas e os projetos proado geógrafo brasileiro. “Propus
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Solicite o recebimento da revista Apartes em sua casa, gratuitamente,
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Solicite
o recebimento
dasite
revista
Apartes em sua casa, gratuitamente,
preenchendo
cadastro no
www.camara.sp.gov.br.
preenchendo cadastro no portal www.camara.sp.gov.br.

• Sessões Plenárias ao vivo
• Debates entre os vereadores
• Entrevistas com as principais lideranças da capital
• Votações dos projetos de lei que transformam a cidade
• Dicas, informações e guias sobre São Paulo
Confira isso e muito mais em:
Canal 61.4 (aberto digital - 24h)
Canais a cabo 7 (digital) e 13 (analógico) NET, das 13h às 20h
Transmissão on-line pelo portal www.tvcamara.sp.gov.br

