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O painel será dividido em quatro momentos de discussão com especialistas em cada uma das seguintes áreas: 

 

I. Educação: Ricardo Madeira e Prof. João Clemente de Souza Neto (PUC/Mackenzie) 

 

II. Trabalho e Renda: Anselmo Luís dos Santos (Unicamp), Patrícia Laczynski (DIEESE) e Denis Maracci Gimenez 

(UNICAMP) 

 

III. Redes:  Carol Arregue (PUC), Josiane A. de Oliveira  Nogueira (Família Paranaense) e Letícia Regina Hillen dos 

Reis (Família Paranaense) 

 

IV. Habitação: Céres Prates e Silvia Maria Schor (USP) 

 

 

Enfrentamento da Pobreza no Estado de São Paulo: Programa Família Paulista  

 Objetivo: Superar a extrema pobreza, Promover a mobilidade social de forma sustentável.  
 

 Premissa: Pobreza = fenômeno multidimensional e multifacetado.  
 
 

 A pobreza é tecida por um conjunto de privações de bens, serviços e oportunidades, por isso 
mesmo, hoje dizemos que ela é multidimensional. Não se limita a ausência de renda. 
 

 São muitos os indicadores que corroboram para esta compreensão da pobreza.  
 
 

 Assim, a superação da mesma depende de intervenções multisetoriais. 
 

 Tem sido responsabilidade primeira da política de Assistência Social a destinação de 
proteção social aos pobres e a condução de programas mais ambiciosos de enfrentamento 
da pobreza.  

 

 Nesta esteira cresceram os programas de transferência de renda consolidando uma 
cobertura inimaginável em outros países do mundo (mais de 13 milhões de famílias 
considerando apenas o programa bolsa família).  

 

 Mas, transferência de renda não é suficiente. A transferência de renda apenas minora a 
pobreza.  

 

 O enfretamento a pobreza é missão de todas as esferas de governo.  Carece de intervenções 
simultâneas e integradas sobretudo no campo da habitação educação e trabalho. 

 

 Os esforços e tentativas de integralizar as ações intersetoriais no enfrentamento a pobreza 
tem esbarrado em gargalos que dificultam a articulação e realização de ações conjuntas.  

 

 Tenho certeza que os painéis, os debates de hoje contribuíram para os esforços da SEDS! 
 


