
 

Candidato: Fernando Haddad 

Propostas: Principais propostas de Juventude  

• Promover a participação nos diversos conselhos regionais e temáticos para que 
colaborem na formulação das políticas públicas, bem como exerçam controle social; 
 
• Incentivar e apoiar programas formativos que apóiem os jovens na elaboração de 
projetos sociais, visando subsidiar a atuação das organizações e movimentos juvenis; 
 
• Incentivar e apoiar as diversas iniciativas de movimentos e organizações juvenis em 
suas atividades e projetos, por meio, do instrumento dos Editais públicos e da participação na 
gestão de equipamentos;  
 
• Ampliação da oferta de serviços nos finais de semana e a noite, com linhas 24 horas e 
evitando que o usuário espere pelo transporte por longos períodos; 
 
• Adoção do Bilhete Único diário, semanal e mensal. Com validade temporal definida, o 
Bilhete único permitirá que o usuário realize tantas viagens quantas deseje nesse período de 
tempo, e ainda terá descontos maiores quanto mais longo for o período adquirido. 
 
• Nas 31 subprefeituras serão implantados Núcleos Culturais que resultarão de 
transformação dos espaços já existentes – equipamentos de cultura , educação, esporte ou 
mesmo parques e praças – em pólos multifuncionais. Serão organizados também a partir das 
instalações dos diversos CEUs da cidade, que terão assim resgatados seu conceito original. 
 
• Assegurar a existência de equipamentos culturais em todos os 96 distritos do 
município.  
 
• Modificação dos horários dos espaços e equipamentos públicos municipais, 
estendendo seu funcionamento também para o período noturno, aos sábados, domingos e 
feriados.  
 
• Gratuidade, em pelo menos um dia da semana, em todos os eventos realizados na 
rede de equipamentos culturais da prefeitura.  
 
• Ampliação da virada cultural, tornando-a atividade recorrente. Estende-la para além 
do centro histórico, procurando valorizar outras regiões da Cidade e suas manifestações 
culturais.  
 
• Implantação do projeto internet popular: Será implementado uma rede Wi-Fi pela qual 
os cidadãos possam se conectar e acessar as informações da internet.  
 
• Criar o projeto Jornais Juvenis Associados, incentivando  a criação e/ou ampliação de 
jornais de movimentos e organizações juvenis para divulgação das ações culturais, sociais e 
esportivas dos jovens.  
 
• Desenvolvimento de um programa de apropriação crítica das tecnologias, por meio de 
laboratórios de garagem, espaços para ciência de bairro e pontos de cultura digital. 



• Esporte 24 horas: será regulamentado o uso no período noturno dos equipamentos 
esportivos municipais existentes nas escolas, nos CDCs e nos Clubes – Escolas. 
 
• Ampliação do programa Bolsa-Trabalho. Estender a faixa etária atendida pelo 
programa para jovens até 24 anos. 
 
• Qualificação profissional para jovens que atuam em áreas não formais de trabalho 
(como DJs, motoboys, web designers, etc), bem como incentivo para a formalização 
profissional. 
 
• Combater o serviço precário para a Juventude. 
 
• Criação de programas municipais de crédito e microcrédito para jovens 
empreendedores. 
 
• Criação de um banco de empregos especial para jovens em conflito com a Lei, para 
permitir sua re-socialização.  
 
• Realizar campanha de saúde juvenil tratando de questões como saúde sexual e 
reprodutiva, drogas, inclusive para esclarecimento, tratamento e prevenção ao consumo de 
drogas.  
 
• Promover programa de incentivo às jovens mulheres para a realização de exames 
ginecológicos ainda na adolescência e primeira juventude. 
 
• Promover eventos para a juventude que tenham como temática o meio ambiente e a 
economia solidária. 
 
• Realizar campanhas afirmativas e de valorização da juventude negra. 
 
• Programa de combate a violência contra a juventude negra e pobre da cidade. 
 
• Instituir sistema municipal de políticas para a juventude , articulando as políticas, 
programas e ações do governo federal , estadual e municipal , assumindo o compromisso com 
as resoluções das I e II conferencia Nacionais de Juventude. 
 
• Realizar um mapeamento da Juventude da cidade. 
 
• Elaborar o Plano Municipal de Juventude, por meio de um processo amplamente 
participativo.  
 
• Recuperar e qualificar o papel dos auxiliares de Juventude e das Estações de Juventude 
Regionais (Lei n° 13.735)  
 
• Garantir a participação dos jovens da elaboração, execução e avaliação das políticas de 
juventude.  
 
• Implantação de campus da Universidade Federal de São Paulo –UNIFESP na Zona Leste 
da cidade; 
 
• Implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFE-
SP) na Zona Norte da cidade; 



 
• Atender 100 mil beneficiados na primeira fase de implantação do Pronatec, em 
parcerias com as redes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; com a Fundação Paula Souza do governo do 
Estado de São Paulo para a oferta de cursos profissionalizantes. 
 


