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 Primeiramente eu quero agradecer o SINTHORESP na figura de seu 
presidente o Senhor FRANCISCO CALASANS LACERDA. 
 

 E todos os evolvidos nesta ação! 
 

 Sensibilizar a sociedade para temas relacionados a proteção de nossas 
crianças é algo salutar! 

 

 Proteger nossas crianças e nossos jovens é assegurar nosso futuro! 
 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social tem como meta fomentar a rede de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente-SGDCA no Estado de São 
Paulo.   

 
  

 Neste ano demos um importante passo: lançamos o Edital do Fundo Estadual 
dos Direitos da Criança e Adolescente-FEDCA, ou seja, abrimos a 
possibilidade de utilizar 30 milhões de reais em projetos nos 645 municípios 
paulistas.  
 

 O Conselho Estadual da Criança e Adolescente-CONDECA recebeu 
651projetos (destes aprovados: 137 e aptos com adequações: 480) 

 
 

 Além do edital, a Secretaria participa do Programa São Paulo pela 
Primeiríssima Infância que visa a promoção do desenvolvimento pleno do 
potencial da criança.  
 

  Temos como objetivos reduzir a mortalidade infantil e promover o 
desenvolvimento infantil, criando bases para uma adolescência equilibrada e 
uma vida adulta sadia. Investir na primeira infância é construir uma sociedade 
mais harmoniosa e justa. 

 
 

 São três Secretarias Estaduais (Desenvolvimento Social, Saúde e Educação) e a 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), desenvolvendo ações de 
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promoção do desenvolvimento infantil numa relação direta em 101 municípios 
do Estado de São Paulo.  
 

 Outra notícia importante se refere ao projeto de lei que propõe a criação de 
fundo estadual de combate à pobreza encaminhado na última semana pelo 
governador Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa.  

 

 O objetivo é que, a partir do próximo ano, a quantia de R$ 1 bilhão, 
proveniente da cobrança de alíquota adicional de 2% sobre o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de cerveja e fumo, seja utilizada 
como recurso de programas destinados à população carente, em especial 
aqueles com foco em crianças e adolescentes. 

 

 A arrecadação do fundo será destinada para subsidiar programas sociais que 
envolvam projetos de Educação, Saúde, segurança alimentar e Habitação. 
Sempre priorizando crianças e jovens.  

 

 Essa é a resposta do Estado contra a crise! Novas soluções para assegurar  a 
garantia dos direitos! 

 

 Precisamos cuidar de nossas crianças e de nossos jovens. Estado e sociedade 
civil devem se unir para juntos construírem uma sociedade capaz de oferecer 
segurança e desenvolvimento integral à nossas crianças e jovens.  

 

 Termino com uma frase de Mandela:  
 

“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma 
como está trata as suas crianças”.  

 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social e todo o Governo do Estado de SP está 
empenhado em tornar cada palavra do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) realidade para cada criança paulista!  
 

 Empenhados em atender a determinação do governador Geraldo Alckmin de 
executar uma política social de qualidade desde a primeira infância, 
assegurando todos os direitos da criança e do adolescente.  

 

 Nossa meta, é sem dúvida a de cuidar! Cuidar de cada cidadão paulista!  
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