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São Bernardo do Campo
10 de setembro de 2013

GRUPO
Amarelo

DESAFIO

TEMA

DIRETIRIZES
DIRETRIZES

Assegurar a Inclusão Saúde
Social e Promover os
Direitos Humanos

Realizar cursos de formação, capacitação desenvolvimento dos trabalhadores da área da
Saúde que atuam nos Serviços de Urgência e Emergência, na Atenção Básica e nas atividades
de Regulação e controle, bem como garantir o aparelhamento e a manutenção dos
equipamentos, visando a humanização da Saúde.
Maior participação Governo Estadual, aumentando os cuidados na Atenção Secundaria,
Terciária (Hospitais Serraria, Mario Covas, Amas), no grande ABC, (ação dos 7 prefeitos),
garantindo na região um hospital de retaguarda, incluindo implementação de mutirões de
pequenos procedimentos médicos e cirúrgicos na região.

Cinza

Azul

Assegurar a Inclusão
Social e Promover os
Direitos Humanos

Saúde

Integração plena do Sistema de Saúde (Municipais, Estaduais, Particulares) da região.
Ampliar a rede de hospitais e médicos de especialidades.

Melhorar
a Mobilidade
infraestrutura regional
regional

urbana Viabilizar a implantação de modais de transporte coletivo integrando municípios do grande
abc às estações de São Paulo com adoção do bilhete único intermunicipal.
Implantar ciclovias nas principais vias da região com o plantio de arvores frutíferas, quando
possível.

Branco

Melhorar a
Infraestrutura Regional

Mobilidade Urbana
Regional

Criar um sistema de transporte de massa que integre as periferias aos centros das cidades.
Criar e viabilizar o bilhete único regional.
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GRUPO
Laranja

DESAFIO

TEMA

Promover o
Desenvolvimento
Urbano e a Qualidade da
Gestão Ambiental

Habitação

Promover o
Desenvolvimento
Urbano e a Qualidade da
Gestão Ambiental

Habitação

Pink

Assegurar a Inclusão
Social e Promover os
Direitos Humanos

Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

Verde

Assegurar a Inclusão
Social e Promover os
Direitos Humanos.

Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

Preto

DIRETRIZES
Criar um programa de moradia para trabalhadores formais e informais de baixa renda que
paguem aluguel, com financiamento adequado ao perfil.
Cadastro unificado das famílias de baixa renda.
Estabelecimento de padrão percentual regional para habitação de Interesse social (também
para quem paga aluguel).
Construir uma política regional de Regularização Fundiária especialmente para as áreas de
mananciais.
Elaborar o plano regional de melhorias da qualidade da Educação, com vistas
principalmente aos mecanismos de financiamento e municipalização do Ensino
Fundamental l e ll.
Criação de um sistema regional de Cultura que contemple um Plano, um Fundo e um
Conselho Regional.
Assegurar os direitos e ampliar a acessibilidade para os surdos, na sociedade, assim como
para todas as pessoas com deficiência.
Ampliar os espaços de atividade de cultura esporte e lazer em toda a região, com foco na
inclusão social de crianças e adolescentes garantindo a divulgação destas atividades de
forma integrada e o incentivo à produção cultural.
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GRUPO

DESAFIO

TEMA

Roxo

Assegurar a Inclusão
Social e Promover os
Direitos Humanos

Políticas Sociais e
Afirmativas

Vermelho

Promover o
Desenvolvimento
Urbano e a Qualidade da
Gestão Ambiental

Segurança Urbana

DIRETRIZES
Criação de uma rede integrada de serviços regionalizados de atendimento a mulheres,
crianças, adolescentes e idosos vitimas de violência.
Criação de uma rede regional de garantias de direitos na perspectiva da proteção e do
cuidado a infância, adolescência e juventude com recorte étnico- racial.
Criar o centro de monitoramento e inteligência regional com vistas ao monitoramento das
divisas dos municípios.
Integração das GCM’s dos municípios buscando interfaces com as forças de Segurança
Pública (Policia Civil e Militar).

