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São Paulo e o Compromisso com os Objetivos do Milênio

A Cúpula do Milênio da ONU, que reuniu 191 países em setembro de 2000,
estabeleceu como prioridades para a nova era oito grandes objetivos que, se
cumpridos até 2015, como se comprometeram os signatários, transformarão
substancialmente as condições de vida da população mundial. Desdobrados
em 18 metas específicas, estes objetivos incluem a erradicação da fome e da
extrema pobreza, promoção de saúde, saneamento, educação, habitação,
igualdade entre os sexos e preservação do meio ambiente – objetivos
ambiciosos, sem dúvida, mas factíveis se os países puserem mãos à obra
imediatamente.

O Brasil, signatário da Cúpula e comprometido com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) – nome que se deu ao conjunto de
iniciativas a ser perseguidas num ambiente de cooperação global pelo
desenvolvimento sustentado dos países –, tem no Estado de São Paulo um
signatário indireto deste compromisso. Conscientes de nossa responsabilidade,
apresentamos aqui, por meio da Secretaria de Economia e Planejamento e da
Fundação Seade, os resultados de nossos esforços para o cumprimento dos
Objetivos no Brasil, consolidados no primeiro Relatório Estadual de
Acompanhamento dos ODMs produzido no mundo.

Devo ressaltar, de início, que as ações em nosso Estado não começaram em
2000, mas muito antes. Desde 1995, o Governo de São Paulo vem trabalhando
de maneira sistemática para melhorar as condições socioeconômicas de seus
cidadãos. Os investimentos sociais têm sido a tônica da gestão paulista. O
lançamento dos ODMs e o compromisso brasileiro de atingi-los vieram para
reforçar nossa agenda social, de tal sorte que o Estado passou a acompanhar
mais de perto os objetivos preconizados pela ONU sem, contudo, esquecer-se
de outros que já vinha perseguindo, em face de características e peculiaridades
de sua gente.

Progredir em matéria de desenvolvimento econômico e social é tarefa árdua
para um Estado de população e características de país. São Paulo, todavia,
vem demonstrando que não se intimida com a dimensão de seus desafios,
uma vez que tem conseguido enfrentá-los e vencê-los, simultaneamente ao
rigoroso processo de ajuste fiscal implementado a partir de 1995. Desde então,
através da gerência eficaz de programas baseados em objetivos e metas, o
governo estadual tem conquistado, repetidas vezes, resultados expressivos para
o desenvolvimento social paulista.

Com rigor, austeridade e seriedade na gestão dos recursos públicos,
conseguimos viabilizar diversas ações para a consecução dos ODMs. O inegável
avanço no cumprimento dos objetivos e metas, fruto de um trabalho dedicado
para ampliar a qualidade e a cobertura dos serviços públicos estaduais, traz
reflexos diretos na melhoria do bem-estar dos cidadãos paulistas, principalmente
os menos favorecidos. Além de benefícios imediatos, este esforço promovido
pelas Nações Unidas para o desenvolvimento em nível global, conjugado com
compromisso e ações efetivas de governos como o do Estado de São Paulo,
trará, para as próximas gerações, a segurança de viver em um mundo mais
justo, com menos pobreza, miséria e desigualdades, e mais sustentável sob o
prisma ambiental.
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Exemplos de diversas iniciativas do Governo do Estado que têm concorrido para
atingir os ODMs são apresentados em detalhe no presente Relatório. Destaco,
com a satisfação de um paulista, apenas três de nossas conquistas mais recentes:
a substancial redução da mortalidade infantil, a universalização do acesso à
infra-estrutura de abastecimento de água e de coleta de esgoto em áreas urbanas
e a escolarização nos ensinos fundamental e médio. Os dados são de 2003.

A taxa de mortalidade infantil, que era de 31,2 óbitos por mil nascidos vivos em
1990, cai à metade, para 14,9, quando a média nacional é de 27,5 óbitos por
mil nascidos vivos. Em 2004, a taxa de mortalidade em São Paulo já é de 14,2
por mil nascidos vivos.

O abastecimento de água alcança 98,7% dos moradores das zonas urbanas do
Estado de São Paulo e os serviços de coleta de esgoto, 94,1%. As médias nacionais
nestes dois itens são, respectivamente, de 91,4% e 75,7%, sendo que, no Estado
de São Paulo, a coleta de esgoto em zonas urbanas é quase integralmente
realizada por meio de rede pública, enquanto, no plano nacional, mais de 30%
ainda se faz por meio do sistema de fossa séptica.

No ensino fundamental, freqüentam as aulas 96% da população entre 7 e 14
anos de idade, contra 91,1% em 1992. No ensino médio, somente 29,9% dos
jovens entre 15 e 17 anos freqüentavam as aulas em 1992, enquanto em 2003
a taxa mais do que dobrou: alcançamos 64,8%. E enquanto esse índice dobrava,
o acesso dos mais pobres ao ensino médio mais do que triplicou: de somente
10,3%, em 1992, passou  para 36,3%, em 2003.

Apesar do acúmulo de vitórias, mantenho a consciência de que ainda há muito
por fazer, sobretudo no que diz respeito à distribuição da renda, tradicional-
mente um empecilho ao desenvolvimento econômico e social do país. Atento a
esta realidade, o Governo do Estado continuará trabalhando fortemente com o
objetivo de não apenas atingir as metas, mas, em muitos casos, superá-las quando
for possível.

É complexa a conjunção de forças necessárias para que nosso país atinja todas
as metas que os ODMs preconizam até 2015. O êxito nacional nesta tarefa
precisará da conjugação de esforços da sociedade e das três esferas de governo.

A grande disparidade socioeconômica existente entre as diversas regiões brasi-
leiras implica a necessidade de focar esforços em áreas críticas. Os indicadores
dos ODMs para São Paulo, vistos em perspectiva comparativa com os demais
Estados da Federação, apresentam-se mais favoráveis. Entretanto, essas desi-
gualdades regionais ocasionam movimentos demográficos que atingem muitos
municípios de São Paulo, causando aumento da pobreza urbana e desafiando o
poder público no provimento adequado de serviços sociais e de infra-estrutura.

Com este I Relatório Estadual de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio, o Estado de São Paulo sente-se orgulhoso destas conquis-
tas, contribuindo para que nosso país atinja os grandes objetivos das Nações
Unidas e, sobretudo, porque a continuidade e a persistência com que vem em-
preendendo seus esforços são requisitos fundamentais para construirmos um
futuro melhor para milhões de brasileiros, transformando sonhos em realidade.

Geraldo Alckmin

Governador do Estado de São Paulo
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O Primeiro Relatório Subnacional de Acompanhamento

A Cúpula do Milênio, de 2000, resultou num compromisso consensual de
promoção da paz, erradicação da pobreza, promoção do desenvolvimento,
proteção ao meio ambiente, direitos humanos e democracia. Resultado desse
encontro, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio definem para todos
os países metas claras a serem alcançadas até 2015, colocando o bem-estar
humano e a redução da pobreza no centro da discussão da agenda mundial
para um desenvolvimento inclusivo e eqüitativo nas sociedades.

Embora tenham origem internacional e resultem de consenso entre países,
é localmente que os objetivos precisam ser atingidos, evitando que as médias
nacionais possam mascarar quaisquer desigualdades existentes. O enga-
jamento dos governos estaduais, distritais e municipais é, assim, impor-
tantíssimo, seja através da implementação de programas e projetos que
acelerem o progresso rumo aos ODMs; da disseminação desses compromissos
entre os atores sociais locais para que possam contribuir para seu alcance;
da articulação e coordenação com as demais esferas do poder público; do
permanente monitoramento e avaliação dos resultados sociais obtidos; seja
através de outras iniciativas similares.

O Brasil, onde governo, setor privado e sociedade civil uniram esforços em
prol dos ODMs como em nenhum outro lugar, tem dado belos exemplos ao
mundo, tais como o trabalho dos Conselhos para “abrasileirar” os objetivos
e metas; os relatórios de acompanhamento produzidos pelo governo fe-
deral em parceria com o Sistema ONU; a colaboração das empresas e ONGs
numa campanha de disseminação premiada; a rede de universidades que
monitora os ODMs regionalmente; e o Prêmio ODM Brasil que incentiva
ações que possam contribuir para seu alcance.

Mesmo diante de um elenco de iniciativas desse porte, cabe destacar a fan-
tástica contribuição de São Paulo: registro aqui minha satisfação e orgulho
em ver o Estado se tornar o primeiro do mundo a produzir um relatório de
acompanhamento dos ODMs em nível subnacional, e congratulo a Secreta-
ria de Planejamento do Estado de São Paulo e a Fundação Seade, centro de
excelência internacionalmente reconhecido.

O Relatório Estadual de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio em São Paulo, fundamental para subsidiar a ação coletiva em
prol dos ODMs, representa mais uma demonstração do compromisso ina-
balável dos paulistas e, portanto, dos brasileiros, com esta agenda social
global. Ao deixar o país para assumir novos desafios, esta é a melhor ima-
gem que poderia levar comigo: muito obrigado!

Carlos Lopes

Coordenador-residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil
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Apresentação

O presente relatório é o primeiro de uma série que a Secretaria de Economia e Planejamento e a
Fundação Seade propõem-se a produzir, na perspectiva de contribuir para que a pauta de compromissos
e o ritmo de efetivação da Declaração do Milênio sejam acompanhados pela sociedade, em geral, e
pelos gestores públicos, em particular.

A Declaração do Milênio é um documento assinado por representantes dos 191 países-membros das
Nações Unidas – entre eles o Brasil –, em que os mesmos se comprometem com um conjunto de ações
voltadas à superação das grandes diferenças sociais verificadas hoje no mundo.

Esses compromissos consubstanciam parte das recomendações e resoluções aprovadas por
representantes de países e especialistas nas diversas Conferências Mundiais do Ciclo Social das Nações
Unidas, promovidas ao longo da década passada.

Na Declaração do Milênio, os compromissos acordados foram organizados num conjunto de oito
macroobjetivos, a partir dos quais foram estabelecidas várias metas específicas para serem alcançadas
até 2015.

No documento, há metas referidas à redu-
ção da pobreza, da fome, da discriminação
por gênero, da mortalidade infantil, mater-
na e por HIV/Aids, à promoção do desenvol-
vimento econômico em bases sustentáveis e
à maior solidariedade e ajuda financeira in-
ternacional, conforme quadro ao lado.

Para acompanhar o cumprimento dessas
metas e avaliar os impactos da ação gover-
namental, o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) tem pro-
posto que os governos nacionais e subna-
cionais organizem relatórios periódicos – os
Relatórios de Acompanhamento dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio – com
um painel de indicadores-chave retratando
a situação social do país e suas regiões.

Com o presente Relatório Estadual de Acom-
panhamento dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, a Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento e a Fundação Seade
inserem-se nesse esforço do PNUD, permi-
tindo o acompanhamento do ritmo em que
se processa a redução das desigualdades, a
inclusão social e a geração de oportunidades
para os brasileiros que vivem em São Paulo.

A agenda de compromissos definida pelos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) não compreende muitos dos direitos
de cidadania e metas de desenvolvimento
social pactuados pelas sociedades brasileira
e paulista, inscritos nas Constituições Federal
e Estadual, em estatutos, planos de ação de

QUADRO 1
Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milênio

ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome
Meta 1: reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a pro-
porção da população com renda inferior a 1 dólar PPC
(Paridade do Poder de Compra) por dia.
Meta 2: reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a pro-
porção da população que sofre de fome.

ODM 2: Universalizar a educação primária
Meta 3: garantir que, até 2015, as crianças de todos os
países, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo
de ensino.

ODM 3: Promover a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres
Meta 4:  eliminar as disparidades entre os sexos no ensi-
no fundamental e médio, se possível, até 2005, e em to-
dos os níveis de ensino, o mais tardar até 2015.

ODM 4: Reduzir a mortalidade na infância
Meta 5: reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a
mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade.

ODM 5: Melhorar a saúde materna
Meta 6: reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a
taxa de mortalidade materna.

ODM 6: Combater o HIV/Aids, a malária e outras
doenças
Meta 7:  até 2015, ter detido a propagação do HIV/Aids e
começado a inverter a tendência atual.
Meta 8:  até 2015, ter detido a incidência de malária e de
outras doenças importantes e começado a inverter a ten-
dência atual.

(continua)
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ministérios e secretarias estaduais etc., e que
configuram uma pauta de compromissos
mais ampla, ambiciosa e desafiadora para o
poder público e para a sociedade brasileira.

Contudo, ainda que restrita, a Agenda ODM
resgata e prioriza direitos fundamentais que
ainda não são usufruídos por parcelas
significativas da população, como revelam
os indicadores referidos às áreas de favelas,
rincões no interior do país ou mesmo grupos
sociodemográficos específicos segundo
raça, sexo ou arranjo familiar. Trata-se aqui
de delimitar o campo de visão, para que o
retrato possa revelar com maior nitidez os
contrastes sociais mais flagrantes.

Este relatório estrutura-se em oito seções,
que correspondem aos oito ODMs. Seguin-
do o formato de Relatórios de Acompa-
nhamento dos ODMs publicados no país e
exterior, em cada seção apresentam-se uma
análise da evolução da situação social no
Estado de São Paulo, a partir dos anos 90, e
o quadro comparativo entre o Estado e o
país, no período mais recente. Explicitam-
se, igualmente, as ações do Governo do Es-
tado que têm contribuído para o alcance
das metas ODM. Em alguns tópicos, inclui-
se análise comparativa regional de indica-
dores no Estado ou de diferenciais entre gru-
pos socioeconômicos ou demográficos. Para
auxiliar a compreensão das tendências des-
critas, colocam-se em quadros apontamen-
tos de natureza conceitual ou metodológica
acerca dos indicadores usados.

Embora as estatísticas públicas disponíveis
no país e, em particular, no Estado permi-
tam construir diversos outros indicadores
para avaliar as metas definidas, optou-se por
empregar, tanto quanto possível, os indi-
cadores-chave preconizados pela ONU. Des-
ta forma, busca-se garantir a compatibili-
dade de escopo temático e a compara-
bilidade metodológica entre os Relatórios
ODMs produzidos em Estados e países.

Martus Tavares

Secretário de Economia e Planejamento
do Estado de São Paulo

ODM 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
Meta 9: integrar os princípios do desenvolvimento sus-
tentável nas políticas e programas nacionais e reverter a
perda de recursos ambientais.
Meta 10: reduzir pela metade, até 2015, a proporção da
população sem acesso permanente e sustentável a água
potável e esgotamento sanitário.
Meta 11: até 2020, ter alcançado uma melhoria significa-
tiva na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de
assentamentos precários.

ODM 8: Estabelecer uma parceria mundial para o
desenvolvimento
Meta 12: avançar no desenvolvimento de um sistema co-
mercial e financeiro aberto, baseado em regras, previsível
e não-discriminatório.
Meta 13: atender às necessidades dos países menos de-
senvolvidos, incluindo um regime isento de direitos e não
sujeito a cotas para as exportações dos países menos de-
senvolvidos; um programa reforçado de redução da dívi-
da dos países pobres muito endividados e anulação da
dívida bilateral oficial; e uma ajuda pública para o desen-
volvimento mais generosa aos países empenhados na luta
contra a pobreza.
Meta 14: atender às necessidades especiais dos países sem
acesso ao mar e aos pequenos Estados insulares em de-
senvolvimento.
Meta 15: tratar globalmente o problema da dívida dos
países em desenvolvimento, mediante medidas nacionais
e internacionais, de modo a tornar a sua dívida susten-
tável.
Meta 16: em cooperação com os países em desen-
volvimento, formular e executar estratégias que permitam
que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo.
Meta 17: em cooperação com as empresas farmacêuti-
cas, proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a
preços acessíveis, nos países em vias de desenvolvimento.
Meta 18: em cooperação com o setor privado, tornar aces-
síveis os benefícios das novas tecnologias, em especial das
tecnologias de informação e de  comunicações.

QUADRO 1
Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milênio

(continuação)
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pobreza e
a fome

META

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população
com renda inferior a 1 dólar PPC por dia.

META

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção
da população que sofre de fome.

1

2
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sinopse

Avanços
Redução da População Pobre. Em 2003, a proporção de população pobre no Estado (ren-

da domiciliar mensal per capita inferior a 1/2 salário míni-
mo) era de 13,3% do total de pessoas, menos da metade
do índice brasileiro (28,6%).. Onze anos antes, os pobres correspondiam a 18,1% da
população do Estado.

Redução da População Indigente. Em 2003, a população indigente (menos de 1/4 de salário
mínimo per capita de rendimento domiciliar mensal)
registrava um índice de 3,2%, bastante inferior ao nacional
(10,6%).. Onze anos antes, os indigentes eram 4,5% da população
paulista.

Desafios
Melhorar a Distribuição de Renda. Em 2003, os 20% mais pobres da população residente no

Estado apropriavam-se de 5,2% da massa de renda domi-
ciliar disponível. A porcentagem é a mesma de 1992 e um
avanço neste índice contribuiria para melhorar a distribui-
ção de renda no país.

Reduzir as Diferenças Socioeconômicas entre Raças. Entre os indigentes, a situação de negros, pardos e indíge-
nas é pior que a de brancos e amarelos: 5,4% do segmento
dispõe de até 1/4 do salário mínimo, contra 2,4% de bran-
cos e amarelos.

POBREZA
E FOME
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A população pobre do Estado de São Paulo diminuiu e
a de indigentes também, nos 11 anos compreendidos
entre 1992 e 2003, segundo dados consolidados da
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD, do IBGE. Utilizando-se uma das várias alternati-
vas de avaliação das condições de vulnerabilidade – li-
nhas de pobreza e indigência baseadas em critérios
normativos da política social brasileira –, a proporção
de pobres – isto é, daqueles com renda domiciliar men-
sal per capita inferior a 1/2 salário mínimo – caiu de
18,1% para 13,3% do total de pessoas, ao longo do
período. A população indigente, por sua vez (pessoas
com renda domiciliar per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo), reduziu-se de 4,5% para 3,2% da população
residente no período (Gráfico 1). A queda de 4,8 pon-
tos percentuais na parcela pobre da população repre-
senta, em termos relativos, um decréscimo de 26,5%
da pobreza no Estado, enquanto a indigência é 28,9%
menor. Tais avanços ocorreram, é importante ressaltar,
apesar da série de crises econômicas, nacionais e inter-
nacionais, no período.

Estes avanços são coerentes com estudos recentes acer-
ca da evolução da pobreza no Brasil, que têm aponta-
do uma redução significativa das parcelas de popula-
ção sujeitas a condições de vulnerabilidade social, es-
pecialmente a partir de meados dos anos 90. Empre-

O acompanhamento das metas relativas à erradicação da
pobreza e da fome envolve uma dificuldade conceitual e
metodológica específica, não presente de forma tão ex-
plícita no acompanhamento de outras Metas do Milênio.
Essa dificuldade está relacionada às diferentes abordagens
conceituais acerca da pobreza e às complexas e muitas
vezes não consensuais decisões metodológicas para cons-
trução de uma medida que operacionalize o constructo
adotado.

Assim, não é de se estranhar que diferentes pesquisadores
ou instituições apresentem estimativas do fenômeno para
o país e regiões com magnitudes tão diferentes entre si,
mesmo quando se operacionaliza o conceito de pobreza e
indigência através de medidas relacionadas à insuficiência
de renda para a compra de uma cesta de produtos e serviços
(linha de pobreza) ou uma cesta de alimentos (linha de
indigência). “Fome” é um conceito talvez menos “abstrato”
ou complexo que pobreza, mas que também pode ser
operacionalizado através de diferentes medidas, como
indicadores antropométricos, linhas de indigência ou ainda
indicadores subjetivos autodeclarados.

Embora haja uma definição explícita quanto ao indicador
a se usar para acompanhamento das metas relacionadas
ao primeiro ODM – proporção de pessoas com renda
inferior a 1 dólar PPC (Paridade do Poder de Compra) –,
no presente relatório optou-se por mensurar a população
em situação de pobreza e indigência a partir dos critérios
normativos dos programas sociais compensatórios, toman-
do-se como pobre a população que dispõe de renda domi-
ciliar mensal de até 1/2 salário mínimo per capita e como
indigente aquela com até 1/4 de salário mínimo per capita.
Como no caso de outros indicadores usados para compa-
ração internacional, a computação do dólar PPC para
diversos países e regiões envolve questões metodológicas
ainda não plenamente consensuadas na literatura
econômica.

gando diferentes indicadores de pobreza e as várias
fontes de dados estatísticos disponíveis, esses estudos
têm convergido na constatação dessa tendência de
queda, embora apontem diferenças bastante significa-
tivas em termos das cifras de pobreza e indigência no
país e suas regiões.

Os estudos vêm indicando, também, que o nível de
pobreza no Estado de São Paulo tem se mantido, histo-
ricamente, em patamares mais baixos que a média na-

QUADRO 2
A dificuldade de “medir” a pobreza e a fome

Gráfico 1
Proporção de Pobres e Indigentes (1)
Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) As linhas de pobreza e indigência (1/2 e 1/4 de salário mínimo, respectivamente) foram
definidas para 1992, sendo atualizadas pelo INPC para 2003.
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cional. A proporção de população pobre no Estado, em
2003 (13,3% do total residente) era inferior à metade
da identificada para o país no mesmo ano (28,6%). Já
a proporção de população indigente no Estado, 3,2%
em 2003, era significativamente inferior à cifra nacio-
nal, de 10,6% (Gráfico 2).

intensidade do fenômeno no Estado. Com tal indica-
dor, em 2003, a indigência em São Paulo estaria próxi-
ma a 1% e, a do país, em 5,7%.

A manutenção da inflação em níveis baixos – e o con-
seqüente impacto na redução dos efeitos negativos do
imposto inflacionário sobre os salários –, a preservação
do poder de compra do salário mínimo e dos benefícios
previdenciários e, mais recentemente, a ampliação da
cobertura dos programas de transferência de renda
implementados por diferentes esferas de governo têm
contribuído para essa evolução favorável, contrapon-
do-se ao desempenho desfavorável da conjuntura
econômica e do mercado de trabalho em vários mo-
mentos ao longo do período.

Há, porém, desafios a vencer. Primeiro, persistem as
conhecidas e históricas desigualdades entre brancos e
negros no acesso, permanência e progressão na escola
e mercado de trabalho e elas acabam manifestando-se
também nos indicadores de pobreza e indigência no
Estado. Assim, em que pese a queda do nível de indi-
gência entre 1992 e 2003, ainda se mantém compara-
tivamente mais elevada a intensidade do fenômeno
entre a população negra no Estado. No segmento ne-
gro, 5,4% das pessoas dispunham de até 1/4 do salário
mínimo de renda domiciliar mensal, proporção que,

Gráfico 2
Proporção de População Pobre e Indigente (1)
Brasil e Estado de São Paulo

2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) População pobre é aquela que dispõe de até 1/2 salário mínimo per capita de rendimento
domiciliar; população indigente é a que dispõe de até 1/4 de salário mínimo per capita de
rendimento domiciliar. As linhas de pobreza e indigência foram definidas para 1992, sendo
atualizadas pelo INPC para 2003.

As análises de evolução da pobreza baseadas em indi-
cadores construídos a partir de linhas de pobreza
empíricas – derivadas de informações de pesquisas de
orçamentos familiares – podem revelar tendências ain-
da mais expressivas de redução da pobreza, seja no
período analisado, seja no futuro, como resultado da
evolução favorável dos preços de alimentos básicos vis-
à-vis ao nível médio da inflação no período e da
desoneração tributária de alguns desses produtos. O
emprego do indicador preconizado na Declaração do
Milênio para acompanhamento da meta de redução da
indigência – proporção de população com renda infe-
rior a um dólar PPC – também sugere a diminuição da

Gráfico 3
Proporção de Indigentes, por Raça/Cor (1)
Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) População indigente é a que dispõe de até 1/4 de salário mínimo per capita de rendimento
domiciliar.
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entre a população branca ou amarela, era de somente
2,4% do total (Gráfico 3). Este quadro pode vir a sofrer
alterações mais intensas daqui a alguns anos, com a
consolidação da legislação e das ações governamentais
que se vêm implementando para reparar as condições
diferenciais de acesso ao ensino superior público e para
coibir práticas de discriminação por raça/cor no país.

A severidade da pobreza, isto é, o grau de vulne-
rabilidade do rendimento disponível entre os pobres –
medida através do hiato de pobreza – também evo-
luiu favoravelmente no período: em 1992, a renda
média dos pobres era 6% inferior ao patamar mínimo
(1/2 salário mínimo); em 2003, esta distância diminuiu
para 4,3%. Ou seja, além de ter reduzido a parcela de
população pobre e indigente no Estado, a situação do
segmento populacional que ainda se mantém nessa
situação é um pouco menos grave, mais próximo da
linha de pobreza do que no passado (Gráfico 4).

Apesar dos avanços em relação à pobreza no período,
do ponto de vista distributivo o quadro mudou muito
pouco. Em 2003, os 20% mais pobres da população
residente no Estado apropriavam-se de apenas 5,2%
da massa de renda domiciliar disponível, mesma cifra

Gráfico 4
Hiato de Pobreza e Apropriação de Renda dos
20% Mais Pobres
Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Um conjunto de programas mostra de que forma o
Governo do Estado de São Paulo está contribuindo para
que o Brasil consiga vencer o primeiro Objetivo do Milênio
– erradicar a extrema pobreza e a fome.

Retrato da política de inclusão social do governo paulista,
o programa Renda Cidadã, além de melhorar as condições
de subsistência de famílias em situação de risco social,
com a concessão de recursos financeiros temporários,
também oferece medidas socioeducativas e de geração
de renda para que as famílias, por si próprias, desenvolvam
condições para obtenção de seu rendimento.

Há também o programa Restaurante Bom Prato, que
fornece diariamente 27.500 refeições por R$ 1,00, com o
cuidado na elaboração de um cardápio rico e monitorado
por nutricionistas. Observando uma das características do
Governo do Estado, que é facilitar o acesso do cidadão
aos serviços públicos estaduais, quatro restaurantes da
capital estão localizados próximos às estações do metrô
Sé, Santana, Bresser e São Joaquim.

Outro programa de destaque é o Viva-Leite, que distribui,
anualmente, 130 milhões de litros de leite enriquecido,
beneficiando 722 mil crianças e 40 mil idosos em todo o
Estado.

Na mesma direção, encontra-se o projeto Alimenta São
Paulo, que distribui gratuitamente cestas básicas para as
famílias com renda mensal per capita de até 1/2 salário
mínimo. Aos beneficiários são oferecidos também pro-
gramas de capacitação profissional, geração ou com-
plementação de renda, assistência médica, escolarização
e provisão de documentos pessoais, com o objetivo de
contribuir para a sua reinserção no processo produtivo e
ampliar a utilização e o acesso das pessoas socialmente
desfavorecidas aos bens e serviços providos pelo Estado.

Para fomentar a geração de renda, em outubro de 1998
foi criado o Banco do Povo Paulista, que já concedeu mais
de 92 mil financiamentos, somando R$ 243 milhões de
investimentos e 350 mil beneficiários. Atualmente, atende
em mais de 340 municípios, proporcionando a pequenos
empreendedores, cooperativas e associações de trabalho,
sem burocracia, empréstimos com juros de 1% ao mês. O
programa é operado em parceria com as prefeituras
municipais e outros órgãos governamentais.

QUADRO 3
Ações do Governo do Estado para erradicar
a extrema pobreza e a fome

Em %
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de 11 anos antes. Para o conjunto do país, em que pese
uma melhora entre 1992 e 2003, a situação ainda é
pior que no Estado de São Paulo: em 2003, os 20%
mais pobres do Brasil detinham 4,3% da renda domici-
liar disponível.

Estes resultados vêm corroborar as análises que preco-
nizam que a preservação do poder de compra do salá-

rio mínimo e dos benefícios previdenciários e os pro-
gramas focalizados de combate à pobreza têm efeitos
importantes sobre a redução da pobreza e de sua seve-
ridade, mas possuem impacto limitado na redistribuição
da renda no país.

A melhoria do perfil distributivo da renda continua, pois,
um desafio à ação governamental no país.
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Universalizar
a educação

primária

META

Garantir que, até 2015, as crianças de todos os países, de ambos os sexos,
 terminem um ciclo completo de ensino.

3
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EDUCAÇÃO
sinopse

Avanços
Taxa de Escolarização Infantil. Entre 1992 e 2003, a taxa de escolarização das crianças de

4 a 6 anos no Estado mais que dobrou: de 31,9% passou
para 65,3%.

Freqüência ao Ensino Fundamental. A freqüência escolar ao ensino fundamental no Estado, que
já era grande em 1992, com  91,1%, subiu para 96% da
população de 7 a 14 anos em 2003.

Freqüência ao Ensino Médio. No mesmo período, a freqüência ao ensino médio (jovens
de 15 a 17 anos) registrou um inédito avanço: de 29,9%,
passou para 64,8%.

Investimentos no Ensino Básico. Os gastos nominais do governo paulista com o ensino bási-
co (fundamental e médio) aumentaram 96,9%, nos últi-
mos oito anos.

Desafio
Ampliar a Taxa de Escolarização Infantil. Enquanto nos municípios localizados no centro e norte do

Estado as taxas de escolarização infantil são superiores a
75%, na Região Administrativa de Registro encontram-se
bem abaixo da média estadual (51,8%).
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É expressiva a melhora do perfil educacional da popu-
lação brasileira e da residente no Estado de São Paulo
nas últimas décadas, em especial a partir dos anos 90.
As taxas de escolarização dos diversos níveis de ensino
aumentaram de forma sistemática, refletindo a incor-
poração de estudantes provenientes de segmentos so-
ciais mais vulneráveis, a diminuição da evasão escolar e
a maior adequação da idade à série de estudo.

A taxa de escolarização das crianças de 4 a 6 anos no
Estado dobrou entre 1992 e 2003, passando de 31,9%
para 65,3%. No ensino fundamental, as cifras de
freqüência escolar, que já eram altas em 1992 – 91,1%
de freqüência entre as crianças e adolescentes de 7 a
14 anos –, apontam, além da universalização deste ní-
vel de ensino no Estado (para ambos os sexos), a dese-
jada adequação da idade do público escolar aos pa-
drões normativos esperados. Em 2003, 96% da popu-
lação de 7 a 14 anos estava freqüentando o ensino fun-
damental.

A evolução das matrículas no ensino médio é certamente
um dos avanços sociais mais expressivos entre as di-
mensões analisadas neste relatório. Em 1992, 29,9%
dos jovens de 15 a 17 anos freqüentavam o ensino
médio, como conseqüência dos elevados níveis de eva-
são e atraso escolar no ensino fundamental então pre-
valecentes. Já em 2003, a taxa de escolarização alcan-
çou no Estado o patamar de 64,8% dos jovens nessa
faixa etária (Gráfico 5).

A análise da evolução dessas taxas de escolarização por
grupos socioeconômicos – quintis de renda domiciliar –
revela o intenso processo de incorporação de crianças,
adolescentes e jovens provenientes de famílias mais
pobres no sistema de ensino no Estado. O aumento das
taxas do  ensino médio ilustra com clareza esse proces-
so: em 1992, somente 10,3% dos jovens de 15 a 17
anos pertencentes aos 20% mais pobres da população
freqüentavam esse nível de ensino; em 2003, a
freqüência escolar desse grupo passou para 36,3% (Grá-
fico 6). Ou seja, a incorporação de novos estudantes
provenientes de domicílios mais pobres se deu num rit-
mo superior à média observada para o conjunto de jo-
vens nesta faixa etária: entre 1992 e 2003, para os 20%
mais pobres, a taxa de escolarização aumentou mais
de três vezes, enquanto, na média, duplicou.

Comparativamente ao Brasil, as taxas de escolarização
no Estado, nos três níveis de ensino, são mais altas, como
conseqüência do histórico de investimentos públicos na
oferta de equipamentos escolares, dos padrões médios

Quadro 4
Os indicadores educacionais

Entre as informações estatísticas disponíveis no país e no
Estado de São Paulo, as educacionais estão entre as mais
regularmente produzidas e disponibilizadas em diferentes
escalas geográficas. Essas medidas permitem o
acompanhamento de diferentes aspectos da situação
educacional da população, tais como: acesso ao sistema de
ensino da população em idade escolar, medido através das
taxas de atendimento e taxas de escolarização;  progressão
no sistema, retratada através de taxas de evasão, reprovação,
conclusão e defasagem idade/série; e aquisição efetiva de
conhecimentos e habilidades pelos estudantes, avaliada por
medidas de desempenho em séries específicas.

Em razão do macroobjetivo explicitado com relação à
questão educacional na Agenda ODM, neste relatório toma-
se como indicador de acompanhamento a taxa de escola-
rização por nível de ensino, definida como a proporção de
crianças, adolescentes ou jovens – de determinada faixa
etária – que freqüentam a educação infantil, ensino
fundamental ou médio.  Essa medida, além de refletir o
grau de cobertura do atendimento escolar em relação ao
público potencial demandante, sintetiza também os efeitos
do nível de evasão e reprovação dos alunos, indicando o
nível e o ritmo com que a população em idade escolar vai
concluindo a escolarização básica preconizada.

Gráfico 5
Taxas de Escolarização Líquida da População de 4 a 17 Anos,
segundo Nível de Ensino
Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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1. Nestas estatísticas, estão sendo totalizadas vagas oferecidas pelos setores
público e particular.

de rendimentos, do nível de urbanização, das caracte-
rísticas do mercado de trabalho paulista, entre outros
aspectos. Entretanto, os indicadores nacionais estão
aumentando rapidamente, aproximando-se dos valo-
res de São Paulo. É notável que já se tenha conseguido
alcançar, no país, em 2003, um patamar de 94% de
freqüência escolar da população entre 7 a 14 anos no
ensino fundamental. Também parece muito alentador
o fato de que 60% das crianças de 4 a 6 anos já este-
jam freqüentando a escola no país, o que certamente
tem contribuído para a adequação da idade de ingres-
so escolar e diminuição da defasagem série/idade no
ensino fundamental (Gráfico 7).

Se estes resultados acenam positivamente para o cum-
primento da meta de universalização do ensino funda-
mental no Estado e, por efeito, a médio prazo, do ensi-
no médio, há ainda desafios a serem enfrentados com
relação à educação infantil em algumas regiões. Na
Região Administrativa de Registro há insuficiência de
vagas nessa modalidade, já que a taxa de escolarização
(51,8%) está bem abaixo da média estadual. Nos mu-
nicípios localizados ao centro e norte do Estado, ao
contrário, a oferta de vagas em educação infantil pare-
ce atender à demanda, pois as taxas de escolarização

são superiores a 75%.1  Esse elevado nível de atendi-
mento da educação infantil deve ser resultado, além
do esforço da oferta pública de vagas, do arrefecimento
da demanda, devido à diminuição do nascimento de
crianças nessas localidades, onde o nível de fecundidade
das mulheres é relativamente baixo já há um bom tem-
po (Gráfico 8).

Naturalmente, a universalização da educação infantil
depende não apenas da ampliação da oferta de vagas,
em particular pelo poder público municipal, mas tam-
bém de mudanças de comportamento sociocultural
quanto ao engajamento mais precoce de crianças na
pré-escola.

Gráfico 6
Taxas de Escolarização de Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino
Médio, segundo Quintis de Renda Domiciliar
Estado de São Paulo

1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Gráfico 7
Taxas de Escolarização da População de 4 a 17 Anos, segundo
Níveis de Ensino
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Gráfico 8
Taxas de Escolarização de Crianças de 4 a 6 Anos na Educação Infantil (1)
Regiões Administrativas
2003

Fonte: MEC/Inep; Fundação Seade.
(1) As taxas de escolarização foram computadas, neste caso, como a razão entre o total de crianças de 4 a 6 anos matriculadas em educação infantil, conforme informação do Censo Escolar,
e a Projeção Populacional desta faixa etária para a Região Administrativa, elaborada pela Fundação Seade.
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Quadro 5
Ações do Governo do Estado para universalizar
a educação

Os gastos nominais do governo paulista com o ensino
básico (fundamental e médio) aumentaram 96,9% nos
últimos oito anos, objetivando a ampliação das condições
de estudo, acesso e permanência dos alunos no sistema.
Como resultado, São Paulo conseguiu atingir, entre 1992
e 2003, a universalização do ensino fundamental, com
destaque para a freqüência à escola de crianças e jovens
de todos os estratos de renda familiar. Vários programas
e ações do Governo do Estado contribuíram para esse re-
sultado.

Desde 2004, 19.104  jovens são atendidos com subsídio
financeiro mensal pelo programa Ação Jovem, voltado para
a população de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade
social. O programa incentiva o retorno e a permanência no
sistema de ensino.

No mesmo ano, o programa Escola da Família abriu 5.306
escolas nos finais de semana, contando com a participação
de 10.612 educadores de ensino básico, 30.000
educadores universitários e 37.000 educadores voluntários.
As atividades do programa geram oportunidades para
ampliação das perspectivas de jovens, adultos e crianças,
fomentando a paz, a auto-estima, a identidade cultural e
o sentimento de pertencer à comunidade intra e extra-
escolar.

O programa Escola da Juventude, lançado oficialmente
em janeiro de 2005, com a abertura de 30 mil vagas, mi-
nistra cursos de ensino médio, com aulas somente aos
sábados e domingos, em 300 escolas que participam do
Programa Escola da Família. São oferecidos material

didático gratuito, bolsa mensal de R$ 60,00 aos alunos
de até 24 anos e aulas com dinâmica diferenciada dos
cursos tradicionais, com uso das novas tecnologias da in-
formação.

O programa Teia do Saber oferece cursos de pós-gradua-
ção e de capacitação para professores, educadores e fun-
cionários dos ensinos fundamental e médio. Foram capa-
citados, até julho de 2005, 64.632 profissionais do ensi-
no fundamental, 79.171 do ensino médio e 873 referen-
tes a pessoal administrativo, além da concessão de 1.283
bolsas de mestrado.

O Projeto de Expansão e Melhoria do Ensino Médio con-
solida o esforço do Governo do Estado de São Paulo em
garantir mais vagas e melhor qualidade no ensino médio,
através do investimento em infra-estrutura física e peda-
gógica, oferecendo ambiente de aprendizagem com pa-
drões adequados ao projeto pedagógico da escola. Os
investimentos previstos para o projeto são de R$ 140,4
milhões, em 2005, e  R$ 313,7 milhões, em 2006.

Os esforços do Governo do Estado de São Paulo não se
limitam à educação básica. Alcançam também a educa-
ção superior, que mostra excelência em sua qualidade, a
maior oferta de vagas do país e tem sido alvo de investi-
mentos expressivos nos últimos anos. Bom exemplo des-
tes investimentos é o Projeto de Expansão do Ensino Uni-
versitário, que está ampliando o número de vagas para
graduação nas Universidades Públicas Estaduais, sendo 330
novas vagas na USP e 1.000 no Campus de Limeira da
Unicamp. Outro destaque é a inauguração, no início de
2005, da USP Zona Leste, com 1.020 alunos matricula-
dos, dos quais 47% estudaram em escolas públicas, con-
firmando um dos principais objetivos do governo paulista:
a inclusão social.
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Promover a
igualdade entre

os sexos e a
autonomia das

mulheres

META

Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino fundamental e médio, se
possível, até 2005, e em todos os níveis de ensino, o mais tardar até 2015.

4
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Avanços
Taxa de Escolarização Feminina. Quase dois terços das mulheres de 18 a 24 anos (61,7%)

concluíram o ensino médio no Estado, enquanto os ho-
mens, nessa mesma faixa etária, ficam bem atrás, com pou-
co mais de 51,7%.

Taxa de Atividade Feminina. A taxa de atividade de mulheres de dez anos ou mais no
mercado de trabalho paulista passou de 44%, em 1992,
para 51%, em 2003.

Rendimento das Mulheres Ocupadas. O rendimento das mulheres ocupadas no Estado subiu de
55% do rendimento dos homens, em 1992, para 62% em
2003.

Desafio
Reduzir as Diferenças Salariais entre Mulheres e Homens. Apesar de ter crescido 12% em relação ao dos homens, o

rendimento de uma trabalhadora equivale a 62% do salá-
rio de um trabalhador do sexo masculino.

IGUALDADE E
AUTONOMIA

sinopse
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Quadro 6
Indicadores de gênero na Agenda ODM

Para monitoramento da igualdade de gênero e autono-
mia da mulher, a Agenda ODM preconiza o uso de indica-
dores de acesso à educação, de inserção no mercado de
trabalho e de participação política. Em geral, adotam-se
medidas que expressem diferenciais entre os sexos, como
a razão entre o total de mulheres e homens freqüentando
ensinos fundamental, médio e superior, a razão entre o
rendimento do trabalho recebido por mulheres e homens
e porcentual de mulheres com cargos eletivos.

Esta escolha de indicadores reflete a constatação empírica,
respaldada por diversos estudos, de que uma mulher mais
escolarizada tem melhores oportunidades de inserção e
mobilidade ocupacional no mercado de trabalho, além de
ampliar suas possibilidades de participação política e so-
cial. A melhor inserção da mulher no mercado de traba-
lho contribuiria também para potencializar as estratégias
de combate à pobreza, à fome e às mortalidades materna
e infantil. A maior presença feminina no parlamento pode
garantir que temas relativos à igualdade de gênero pos-
sam ter encaminhamento mais efetivo.

A Agenda ODM propugna a plena igualdade de gênero e
o empoderamento das mulheres. Para o alcance deste
objetivo amplo seria desejável também fazer uma avalia-
ção periódica de dimensões específicas deste
empoderamento, contemplando questões cruciais que se
inserem na esfera dos direitos humanos, como por exem-
plo a erradicação da violência contra a mulher, principal-
mente a violência doméstica, e o respeito aos direitos
reprodutivos e sexuais, temas tratados na Conferência In-
ternacional sobre População e Desenvolvimento, onde o
enfoque dos direitos substituiu as visões estritamente
demográficas. Infelizmente, não dispomos ainda de esta-
tísticas confiáveis e comparáveis para efetuar este acom-
panhamento pleno: há que se ampliar as informações exis-
tentes sobre a condição feminina, pois são importantes
para o alcance deste ODM.

A análise dos indicadores educacionais para 2003 revela
que as mulheres não se encontram em situação de
desvantagem em relação aos homens, seja no Estado
de São Paulo, seja no Brasil. Ao contrário, o que se
verifica é que o perfil educacional das mulheres é
significativamente melhor que o dos homens nos dois
contextos territoriais. No Estado, enquanto 61,7% das
mulheres de 18 a 24 anos concluíram o ensino médio,
para os homens nesta faixa etária a parcela corres-
pondente representa pouco mais da metade (51,7%).
Os resultados referentes ao conjunto do país revelam
um quadro diferencial de escolaridade semelhante ao
descrito para o Estado, com vantagem significativa para
as mulheres.

Naturalmente, pelo exposto com relação às taxas de
escolarização no capítulo anterior, a escolaridade mé-
dia das mulheres no país, em 2003, era sensivelmente
menor que a registrada no Estado: no Brasil, 39,5%
das mulheres de 18 a 24 anos possuíam até oito anos
de estudo, enquanto no Estado esta proporção cor-
respondia a 24,6% (Gráfico 9).

Este perfil diferenciado de escolaridade entre homens
e mulheres jovens no Estado, assim como no país, resulta
das diferenças de acesso, permanência e progressão
no sistema de ensino. Em 2003, para cada 100 estu-
dantes do sexo masculino no ensino fundamental, havia
95 do sexo feminino freqüentando escola no Estado,
proporção igual à observada no país. Ao contrário do
que se poderia intuir à primeira vista, esse resultado
não reflete uma situação de menor acesso de meninas

Gráfico 9
Distribuição dos Jovens de 18 a 24 Anos, por Sexo, segundo
Anos de Estudo
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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no sistema de ensino, mas sim sua progressão mais
rápida em relação à dos meninos (Gráfico 10).

Essa característica revela-se com maior clareza no ciclo
mais adiantado de escolarização: o número de mulhe-
res freqüentando as faculdades e universidades, no Es-
tado, superava em 23% o de homens, diferencial que
no país chega a 34%. Também contribui para este qua-
dro a tendência de estudantes do sexo masculino de
deixar a escola mais cedo e buscar o ingresso no mer-
cado de trabalho, motivado  por necessidades econô-
micas da família, expectativas socioculturais quanto ao
papel de homem independente e produtivo e/ou mes-
mo desinteresse por prosseguir nos estudos.

No ensino médio, a relação só não se mostra mais
favorável às mulheres – a razão, no Estado, em 2003,
era de 100 mulheres estudantes para cada 100 homens
– por conta dos efeitos composicionais dos processos

anteriormente descritos, com parcela numerosa de
homens jovens com atraso escolar, provenientes do
ensino fundamental, e parcela de igual magnitude de
mulheres, só que com progressão mais regular no sistema
de ensino.

No entanto, em São Paulo, há evidentes sinais de mu-
danças no ensino médio, com aumento do acesso dos
estudantes do sexo masculino a esse nível de ensino,
uma vez que, em 1992, a razão era de 133 mulheres
para cada 100 homens. O aumento de exigências em
termos de escolaridade e a valorização da educação
como instrumento de ascensão e permanência no mer-
cado de trabalho são alguns dos fatores que explicam
esse processo.

A predominância de mulheres no ensino superior en-
cobre especificidades com impactos diferenciados, tanto
no tipo de curso freqüentado como na forma de inser-

Gráfico 10
Razão entre Número de Mulheres e Homens nos Ensinos Fundamental, Médio e Superior
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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ção profissional. Apesar de as mulheres responderem,
em 2003, por mais da metade (56,4%) do total das
matrículas em ensino superior no país, elas representa-
vam apenas 20% das matrículas dos cursos de enge-
nharia ou daqueles relacionados a tecnologia, química
e de processos, segundo dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios. Já alguns cursos associados
a ocupações com remuneração mais baixa apresen-
tavam forte concentração feminina, como Serviço So-
cial (93,8% de mulheres), Fonoaudiologia (92,9%), Nu-
trição (92,8%), Secretariado (92,6%) e Pedagogia
(90,9%). Contudo, apesar de no ensino superior ainda
haver barreiras de acesso a determinadas áreas, pode-
se observar uma ampliação da participação feminina
em cursos que há algumas décadas eram freqüentados
quase que exclusivamente por homens.

Embora as mulheres sejam mais escolarizadas e tenham
participação cada vez mais numerosa no mercado de
trabalho – a taxa de atividade de mulheres de dez anos
ou mais passou de 44% para 51% no mercado de tra-
balho paulista, entre 1992 e 2003 –, elas ainda ganham
menos que os trabalhadores do sexo masculino. Em
2003, no Estado de São Paulo, o rendimento de uma
trabalhadora equivalia, em média, a 62% do salário de
um trabalhador do sexo masculino, proporção, contu-
do, 12% maior que a registrada em 1992 – quando o
rendimento das ocupadas representava somente 55%
do dos homens ocupados (Gráfico 11).

Esse diferencial tem sido explicado pelo tipo de ocupa-
ção exercido – elevada concentração de mulheres nos
serviços domésticos, por exemplo; pela natureza da re-
lação contratual – menor parcela com carteira  de tra-
balho assinada, por exemplo; pela jornada de trabalho
mais reduzida e pela menor presença em postos de
chefia e direção.

O déficit democrático de gênero, no Estado de São Paulo,
não é muito diferente em outros Estados brasileiros. Com
a introdução do sistema de cotas por sexo nas listas de
candidatos às eleições proporcionais (de 1998 e 2002),
que estabeleceu uma reserva de pelo menos 30% das
vagas para mulheres, garantiu-se a possibilidade de
candidaturas femininas sem maiores disputas nos
partidos políticos. Mas o resultado ainda fica abaixo do
esperado. Nas eleições majoritárias, em que a disputa
pela indicação nas convenções partidárias é mais
acirrada, a presença feminina torna-se mais reduzida
entre os candidatos e os eleitos. De fato, em 2004, para
as 645 prefeituras paulistas, foram eleitas apenas 34
mulheres, ou 5,3% do total (Gráfico 12). Nas Câmaras

de Vereadores, a participação feminina atingiu uma cifra
maior, de 11% do total de vagas. Esses resultados,
entretanto, não devem obscurecer o fato de que a
adoção do sistema apresentou ganhos, pois abriu o
debate sobre a sub-representação das mulheres e
garantiu a possibilidade de candidaturas femininas sem
maiores disputas nos partidos políticos.

Em síntese, em termos de escolaridade, as mulheres
não se encontram em situação de desvantagem em
relação aos homens. Na realidade, o desafio é garantir
que crianças, adolescentes e jovens do sexo masculino
venham a permanecer e progredir mais regularmente
no sistema de ensino. Quanto à inserção no mercado
de trabalho e participação em cargos eletivos, as condi-
ções prevalecem desfavoráveis às mulheres.

Há, pois, desafios na promoção da igualdade de gênero
e da autonomia das mulheres que as políticas públicas
e a legislação devem enfocar, contrapondo-se às práticas
discriminatórias de contratação, promoção e dispensa
de mulheres no mercado de trabalho paulista e brasileiro
e ampliando suas oportunidades de participação no
sistema político. Tais iniciativas certamente terão reflexos
positivos no cumprimento dos demais objetivos, como
o da redução da pobreza e da fome, já que parte
significativa da população exposta a esses flagelos é
constituída de famílias chefiadas por mulheres.

Gráfico 11
Razão entre Rendimento Médio do Trabalho Principal de
Mulheres e Homens
Brasil e Estado de São Paulo

1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Gráfico 12
Distribuição dos Cargos Eletivos, segundo Sexo
Estado de São Paulo
2002-2004

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
(1) Eleições 2002. Dados de 17/10/2002.
(2) Eleições 2004. Dados preliminares de 29/11/2004.
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Quadro 7

Ações do Governo do Estado para promover
igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres

O Conselho Estadual da Condição Feminina, vinculado à
Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, foi criado
em 1983 e tem como competências formular diretrizes e
promover, em todos os níveis das administrações direta e
indireta, atividades que visem a defesa dos direitos da
mulher, a eliminação das discriminações e sua plena
integração na vida socioeconômica, política e cultural. O
Estado mantém, na capital paulista, nove Delegacias de
Defesa da Mulher, funcionando junto a Delegacias de
Polícia.

Além disso, o Conselho desenvolve estudos sobre Condição
Feminina, Mulher e Trabalho, Igualdade de Oportunidades
para Mulher, etc., realiza debates e pesquisas e assessora
o Poder Executivo, através de pareceres e do acom-
panhamento na elaboração de programas dos governos
federal, estadual e municipal em questões relativas à
mulher.

Ainda é sua tarefa sugerir ao governador, à Assembléia
Legislativa do Estado e ao Congresso Nacional a elabora-
ção de projetos de lei ou outras iniciativas para assegurar
ou ampliar os direitos da mulher e eliminar da legislação
disposições discriminatórias. A fiscalização do cumprimen-
to da legislação favorável aos direitos da mulher também
cabe ao Conselho.

Adicionalmente, esta instituição recebe sugestões da so-
ciedade, opina sobre denúncias que lhe sejam encami-
nhadas e promove entendimentos e intercâmbios com or-
ganizações nacionais e internacionais afins.

É importante lembrar que os programas de geração de
emprego e renda, recolocação no mercado de trabalho e
qualificação profissional da Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho do Estado de São Paulo atendem
também à população feminina de todo o Estado. São
diversos os programas com esse objetivo, como Qualifi-
cação Profissional, Aprendendo a Aprender, Artesanato
Paulista, Frentes de Trabalho, Intermediação de Mão-de-
Obra e os serviços oferecidos nos Balcões de Emprego,
entre outros.



Reduzir a
mortalidade
na infância

META

Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de
 crianças menores de 5 anos de idade.
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Avanços
Taxa de Mortalidade Infantil. Entre 1990 e 2003, a taxa de mortalidade infantil no Estado

decresceu mais de 50%: de 31,2 óbitos por mil nascidos
vivos, passou para 14,9. Em 2004, essa taxa caiu para 14,2.

. A mortalidade infantil vem caindo de forma sistemática em
todas as regiões do Estado de São Paulo, mesmo nas me-
nos desenvolvidas.

Desafio
Atingir Padrão das Economias Desenvolvidas. Diferenciados em relação aos índices brasileiros, os níveis

de mortalidade infantil no Estado são relativamente eleva-
dos quando comparados com os observados em países de-
senvolvidos.

MORTALIDADE
NA INFÂNCIA

sinopse
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Quadro 8
Mortalidade infantil indicador-síntese de condições
de vida da população

A taxa de mortalidade infantil (crianças de 0 a 1 ano de
idade) e a taxa de mortalidade na infância (de 0 a 4 anos),
indicadores propostos para monitoramento da Agenda
ODM, são medidas bastante usadas para avaliação das
condições de vida e saúde de uma população. Isto se deve
ao fato de que os segmentos populacionais de menor ida-
de, principalmente aqueles com menos de um ano, apre-
sentam especial vulnerabilidade a fatores ambientais, dis-
ponibilidade e qualidade de serviços de saúde, condições
de infra-estrutura de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, além de fatores socioeconômicos, como
baixos níveis de escolaridade das mães e insuficiência de
renda.

Esses indicadores podem ser calculados, com boa
confiabilidade, de forma periódica e para contextos
territoriais bastante específicos no Estado de São Paulo,
graças ao esforço empreendido há várias décadas na coleta
e tratamento das Estatísticas de Nascimentos e Óbitos,
pela Fundação Seade.

No caso do Brasil, apesar dos aprimoramentos que vêm
sendo realizados, persistem problemas de sub-registro de
óbitos infantis e atrasos nos registros de nascimentos em
várias regiões do território nacional, obrigando ao empre-
go de métodos demográficos indiretos aproximativos na
computação dos indicadores de mortalidade infantil e na
infância.

A tendência histórica da mortalidade infantil no Esta-
do de São Paulo – crianças de 0 a 1 ano de vida – tem
sido de queda acentuada: passou de 50,9 óbitos por
mil nascidos vivos, em 1980, para 31,2 em 1990 e
chegou a 14,9 em 2003, quase a metade da média
nacional de 27,5 óbitos por mil nascidos vivos (Gráfi-
co 13). Em 2004, a média no Estado atingia 14,2 por
mil nascidos vivos. Em relação à mortalidade de crian-
ças de 0 a 4 anos, enquanto em 2003 o país registrava
33,3 óbitos por mil nascidos vivos, em São Paulo a
taxa era de 17,4. Em 2004, 16,5 óbitos por mil nasci-
dos vivos. Ainda assim, vale observar que esses níveis
de mortalidade no Estado são comparativamente ele-
vados em relação aos observados em países desenvol-
vidos, com taxas abaixo de 6 óbitos por mil nascidos
vivos.

Tal evolução reflete, principalmente, a redução da
mortalidade pós-neonatal – óbitos ocorridos entre o 29o

dia de vida e o momento em que a criança completar
um ano – associada a políticas e serviços ligados à
melhoria da infra-estrutura domiciliar, como o sanea-
mento básico, e à disponibilidade de atendimento à
saúde materno-infantil (consulta, orientação sanitária,
vacinação, etc.). Também contribuiu para essa evolução
favorável a ampla cobertura das campanhas de vaci-
nação no Estado. Em 2003, São Paulo atingiu 100% de
cobertura para sarampo, caxumba, rubéola e tuber-
culose e mais de 95% para difteria, coqueluche, tétano,
poliomielite e hepatite B.

A mortalidade infantil vem diminuindo de forma signi-
ficativa e sistemática em todo o Estado no período em

Gráfico 13
Taxas de Mortalidade Infantil e de Crianças Menores
de Cinco Anos
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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análise. A Região Metropolitana de São Paulo, cuja taxa,
no início da década de 90, superava a do interior, lo-
grou reduzi-la com maior intensidade que o conjunto
das áreas interioranas entre 1992 e 2003 (queda de
56% na Região Metropolitana e de 49% no interior).
Assim, em 2003, as taxas tornaram-se muito próximas:
14,8 óbitos por mil nascidos vivos na Região Metropo-
litana e 14,9 no interior (Gráfico 14).

A despeito do comportamento positivo da taxa de mor-
talidade infantil para o conjunto do Estado, nas últimas
décadas, a situação atual de suas 15 regiões adminis-
trativas ainda é muito heterogênea. Enquanto na RA
de Ribeirão Preto a taxa de mortalidade infantil foi de
10,6 por mil nascidos vivos em 2003, na Região Metro-
politana da Baixada Santista tal coeficiente chegou a
20,4. Nove regiões administrativas apresentaram taxas
inferiores à média estadual, cinco registraram valores
superiores e a Região Metropolitana de São Paulo ficou
praticamente igual à média do Estado. Em termos de
localização espacial, as menores taxas concentraram-
se nas regiões administrativas do norte e do oeste e as

Gráfico 14
Taxas de Mortalidade Infantil
Estado de São Paulo, RMSP e Interior
1990-2003

Fonte: Fundação Seade.

(1) Por mil nascidos vivos.

maiores nas áreas litorâneas, no sul e sudeste do Esta-
do (Mapa 1).

A mortalidade de crianças menores de cinco anos apre-
sentou comportamento análogo ao da mortalidade in-
fantil no Estado, com redução superior a 50% no pe-
ríodo. Na Região Metropolitana de São Paulo, a queda
foi ainda mais intensa, aproximando-se em 2003 do
nível médio do interior – um pouco acima de 17 óbitos
por mil nascidos vivos.

Para os próximos anos, o ritmo de queda da mortalida-
de infantil e na infância no Estado pode não repetir o
desempenho observado no passado. Os esforços e gas-
tos para redução da mortalidade nessas faixas etárias
tendem a ser mais dispendiosos, à medida que o desa-
fio para o futuro próximo concentra-se agora na redu-
ção da mortalidade de crianças com menos de um mês
de vida – principalmente aquelas com menos de uma
semana –, para o que a disponibilidade e a qualidade
do atendimento pré-natal e do parto das gestantes
desempenham papel fundamental.
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Mapa 1
Taxas de Mortalidade Infantil
Regiões Administrativas
2003

Fonte: Fundação Seade.

(1) Por mil nascidos vivos.
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Quadro 9

Ações do Governo do Estado para reduzir a
mortalidade na infância

Na área da saúde, os esforços do Governo do Estado de
São Paulo têm sido expressivos. Nos últimos oito anos fo-
ram inaugurados 15 hospitais públicos que totalizam 3.797
leitos e beneficiam cerca de quatro milhões de pessoas.
Do ponto de vista da qualidade, quatro dos hospitais liga-
dos à Secretaria de Estado da Saúde receberam o certifi-
cado da Organização Nacional de Acreditação do Minis-
tério da Saúde, sendo o Estado de São Paulo o único do
país a contar com um hospital estadual público com o
Certificado de Acreditação Plena.

O Programa de Saúde da Família, oficialmente lançado
em 1994 pelo governo federal, foi desenvolvido para aten-
der às demandas de saúde das pessoas em condição de
elevado risco biológico e socioeconômico. No Estado de
São Paulo, este programa, conhecido por Qualis (Quali-
dade Integral à Saúde), diferencia-se do nacional pela in-
corporação de recursos assistenciais adicionais, por sua
forma de gestão e pelo estabelecimento de convênios com
organizações sociais.

Em 1996, o governo estadual implementou o programa
Qualis com 218 equipes de saúde da família. Em 2004,
havia 2.354 equipes, com cobertura de aproximadamen-
te oito milhões de pessoas. A contribuição do programa é
de grande importância não apenas para a saúde daqueles
biológica e socialmente mais vulneráveis, mas também para
a saúde materna e infantil da população.

Vários hospitais estão sendo ampliados e modernizados,
como é o caso do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese,

onde está em construção um novo Centro Cirúrgico e de
Internação Cardiovascular, com 152 novos leitos de
internação, 73 leitos de UTI e 20 leitos de Day Clinic, além
da reforma do Pronto-Atendimento e do Ambulatório do
Centro de Diagnósticos.

No Hospital Ferraz de Vasconcelos, a reforma e a amplia-
ção do complexo hospitalar aumentarão a capacidade de
atendimento em aproximadamente 20 mil pacientes por
mês (27 por hora) para os municípios de Ferraz de Vas-
concelos, Poá e Itaquaquecetuba, além dos bairros de São
Mateus, São Miguel e adjacências, no município de São
Paulo.

O Instituto da Criança (ICr), do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é
preparado para tratar de doenças de alta complexidade e
recebe pacientes de todo o Brasil e da América Latina, sendo
reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro de
Referência Nacional de Saúde da Criança. Nele funcionam:
pronto-socorro (17 leitos); UTI pediátrica (20 leitos); hospital-
dia (dez leitos); Especialidades I (31 leitos); Especialidades II e
internação (13 apartamentos); a Ucine – Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatal (20 leitos); salas de endoscopia; cirurgia
infantil (24 leitos), totalizando 135 leitos.

O serviço de auxílio à amamentação do Banco de Leite da
Faculdade Estadual de Ribeirão Preto oferece: assistência
e orientação às mães que desejam amamentar; equipe es-
pecializada, incluindo um serviço de Disk Amamentação;
e estrutura para as mães doarem o leite, que passa por
um rígido controle de qualidade, sendo pasteurizado e
mantendo-se inalterado por seis meses. O leite é doado a
todas as crianças que dele necessitarem, nos casos em
que as mães não possam amamentar.
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Melhorar
a saúde
materna

META

Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.

6
35
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Avanços
Taxa de Mortalidade Materna. Entre 1990 e 2003, a taxa de mortalidade materna no Estado

decresceu 43%: passou de 53,1 para 30,4 mortes por 100
mil nascidos vivos.

. Em 2002, a taxa de mortalidade materna no Estado (35
óbitos por 100 mil nascidos vivos) já era menor que a me-
tade da registrada no Brasil (73,1).

Desafio
Atingir Padrão dos Países Desenvolvidos.Os índices paulistas, no entanto, ainda encontram-se dis-

tantes dos países desenvolvidos, onde se registram no má-
ximo 20 mortes por 100 mil nascidos vivos.

SAÚDE
MATERNA

sinopse
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Entre 1990 e 2003, a taxa de mortalidade materna no
Estado de São Paulo caiu fortemente, passando de 53,1
para 30,4 óbitos de mulheres por 100 mil nascidos vi-
vos – uma melhora de 43% no indicador. O resultado é
bastante homogêneo, considerando-se todo o Estado.
A Região Metropolitana de São Paulo apresentava, em
2003, uma taxa de mortalidade materna de 30,1 mor-
tes por 100 mil nascidos vivos, valor muito próximo do
observado no interior (30,7).

Na comparação com o Brasil, em que a última taxa
conhecida é de 2002, a mortalidade materna estava em
73,1 óbitos por 100 mil nascidos vivos, enquanto no
Estado de São Paulo era de 35,0. No entanto, apesar de
a taxa de mortalidade materna no Estado ser menor
que  a metade da média nacional, ainda encontra-se
muito distante da verificada em países desenvolvidos,
onde se registram no máximo 20 mortes de mulheres
por 100 mil nascidos vivos (Gráfico 15).

Gráfico 15
Taxas de Mortalidade Materna
Brasil e Estado de São Paulo
2002

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc;
Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Fundação Seade. Sistema de Estatísticas
Vitais.
(1) Por 100 mil nascidos vivos.
Nota: As razões foram calculadas diretamente dos sistemas SIM e Sinasc para os Estados
que atingiram porcentual de cobertura igual ou superior a 90% dos óbitos femininos de
10 a 49 anos de idade, correspondendo a todos os Estados das Regiões Sudeste, Sul e
Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso. Para o Brasil, utilizou-se o total de óbitos
maternos, corrigido pelo fator de ajuste (1,4) obtido na Pesquisa sobre a Mortalidade de
Mulheres de 10 a 49 anos, em 2002, realizada pela Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo.

Quadro 10
Mortalidade materna, conceito e dificuldade
de seu dimensionamento

A mortalidade materna corresponde à parcela de óbitos
de mulheres decorrentes, em especial, de doenças pró-
prias da gravidez e do parto, como hipertensão arterial,
hemorragias, infecções pós-parto e complicações decor-
rentes de aborto, passíveis de ser evitadas com assistên-
cia médica adequada.

Em geral, no Brasil, há uma subnotificação expressiva das
causas de morte materna na declaração de óbito, fazendo
com que os indicadores computados sejam encarados com
reserva, por subdimensionarem a magnitude  do problema.
No Estado de São Paulo, verifica-se que tal subnotificação
ocorre, especialmente, nas localidades menos
desenvolvidas, com menor sofisticação de diagnósticos e
prestação de serviços de saúde. Já em regiões mais bem
aparelhadas ou em que os Comitês de Mortalidade
Materna são mais atuantes na apuração, identificação e
reclassificação dos óbitos potencialmente relacionados à
questão, os indicadores são mais confiáveis e invaria-
velmente mais altos. Valores elevados de mortalidade
materna podem estar refletindo os esforços realizados,
em cada Estado, para melhorar a qualidade da informação.
Assim, o indicador de mortalidade materna requer
cuidados metodológicos não triviais para sua computação.

Apesar de a mortalidade materna afetar mulheres de to-
das as classes sociais, sua maior concentração dá-se entre
as mais pobres, devido a problemas de acesso à  informa-
ção sobre meios anticoncepcionais e aos programas espe-
cíficos de saúde sexual e reprodutiva. Estratégias para
universalizar a informação sobre esses serviços nas cama-
das mais pobres da população certamente contribuirão
para resultados melhores.

O atendimento adequado à parturiente é reconhecida-
mente um dos fatores mais importantes para a redu-
ção da mortalidade materna, pois, quando realizado
por pessoal qualificado, contribui para evitar compli-
cações decorrentes do parto. Em 2002, São Paulo e
Brasil apresentavam situação favorável nesse campo,
uma vez que, respectivamente, 99,5% e 96,7% dos
nascimentos ocorreram em hospitais. Esses resultados
indicam que tanto o Brasil quanto o Estado de São Pau-
lo já alcançaram a meta estabelecida na Conferência
Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD+5),
de 90% dos nascimentos realizados por pessoas quali-
ficadas em 2015 (Gráfico 16).
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Em %

Gráfico 16
Proporção de Partos Realizados em Hospitais
Brasil e Estado de São Paulo
2002

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc.

Por outro lado, o atendimento pré-natal ainda precisa
melhorar, tanto no Estado de São Paulo quanto no Bra-
sil. Em 2002, no Brasil, para menos da metade dos nas-
cidos vivos (49,1%) a mãe havia comparecido a sete ou
mais consultas pré-natais. Em São Paulo, este percentual
era de 65,9%. Quando se consideram quatro ou mais
consultas pré-natais, tais proporções correspondem a
85,4% e 92,9%, respectivamente, para o Brasil e São
Paulo.

Em relação ao pré-natal há diferentes situações regio-
nais no Estado de São Paulo. A maior cobertura foi
registrada na Região Administrativa de São José do Rio
Preto, onde 82,7% das mães realizaram sete ou mais
consultas. A menor incidência (36,6%) foi apontada na
Região Administrativa de Registro. Além desta, estão
abaixo da média estadual as Regiões Metropolitana de
São Paulo (57,1%), Metropolitana da Baixada Santista
(63,1%), Administrativa de São José dos Campos
(64,5%) e Administrativa de Franca (65,7%). Os me-
lhores indicadores encontram-se nas regiões localiza-
das no centro e norte do Estado (Gráfico 17).

Gráfico 17
Proporção de Ocorrência de Sete ou Mais Consultas de Pré-Natal entre Mães de Nascidos Vivos
Regiões Administrativas
2002

Fonte: Ministério da Saúde/SVS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc; Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM; Fundação Seade. Sistema de Estatísticas Vitais.
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Quadro 11
Ações do Governo do Estado para melhorar
a saúde materna

O Estado de São Paulo conta com um programa espe-
cífico relacionado a este ODM, chamado Saúde da Mu-
lher, cujo foco é a redução das mortalidades materna e
neonatal precoce (primeira semana de vida), do baixo
peso ao nascer e da incidência de sífilis congênita. Adi-
cionalmente, o programa implantou Comitês de Mor-
talidade Materna que avaliam permanentemente as
ações empreendidas e contribuem para a melhoria do
registro de óbito.

O acompanhamento à gestante, além de fundamental para
a saúde da mãe, também reduz a mortalidade infantil. O
Estado de São Paulo disponibiliza, através do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), seis consultas de pré-natal e uma ou-
tra que ocorre em até 42 dias após o parto, quando mãe
e filho são submetidos a exames médicos. Entre 1990 e
2003, houve redução sistemática das mortalidades ma-
terna (43%), infantil (52%) e de menores de cinco anos
(51%), o que comprova o resultado do conjunto de esfor-
ços empreendidos.

Além do programa Saúde da Mulher, outros de caráter
menos específicos oferecidos pelo Governo do Estado de
São Paulo vêm contribuindo para a redução da mortali-
dade materna. O programa Saúde da Família, já referido
no quarto ODM, é um bom exemplo disso. Simul-
taneamente, os investimentos de R$ 274 milhões do Go-
verno do Estado na construção de 15 novos hospitais pú-
blicos possibilitaram a criação de 3.797 novos leitos nos
últimos oito anos, beneficiando cerca de 4 milhões de
pessoas e contribuindo para o melhor atendimento à saú-
de da população feminina.

Estão previstos para o próximo ano a conclusão das obras
físicas e o início do funcionamento do Instituto Doutor
Arnaldo, na capital, além da criação de mais três institu-
tos no complexo hospitalar do Hospital das Clínicas: Insti-
tuto da Mulher; Instituto de Oncologia e Instituto de Trans-
plantes. Serão dez institutos de referência nacional e mes-
mo internacional. Deste conjunto, o Instituto da Mulher
constitui-se numa inovação por parte do governo paulista
e possibilitará a ampliação e modernização do atendimento
ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto das gestantes e
bebês, além do melhor atendimento à sáude e educação
sexual da população feminina de modo geral.
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Combater
o HIV/Aids,
a malária e

outras doenças

META

Até 2015, ter detido a propagação do vírus HIV/Aids e começado
a inverter a tendência atual.

META

Até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças
importantes e começado a inverter a tendência atual.

7
8
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Avanços
Queda da Incidência e Mortalidade por HIV/Aids. Em 1993, a incidência do HIV/Aids no Estado equivalia a

2,3 vezes a média do Brasil. Em 2003, esse coeficiente pas-
sou para 1,5.

. Entre 1993 e 2003, a taxa de mortalidade de HIV/Aids no
Estado registrou decréscimo de 52%.

Desafio
Reduzir a Incidência de Outras Doenças. Apesar da redução de 30%, entre 1993 e 2003, a incidên-

cia da tuberculose no Estado continua comparativamente
alta: 39,9 casos por 100 mil habitantes,  próxima da média
nacional.

HIV/AIDS,
MALÁRIA E OUTRAS

DOENÇAS

sinopse
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Quadro  12
O HIV/Aids e outras doenças em São Paulo

O perfil epidemiológico dos óbitos e de doenças de uma
sociedade é revelador do estágio de desenvolvimento
socioeconômico e da natureza e alcance das políticas e
programas de saúde pública implantados. Registros de
incidência ou mortes por malária e esquistossomose são
típicos de regiões mais precariamente servidas por infra-
estrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e serviços de atendimento à saúde. Acompanhar a
incidência e a prevalência dessas doenças e endemias
permite uma análise dos resultados e impactos sociais de
ações e programas em diversas áreas da atuação
governamental.

Além de acompanhar o grau de disseminação destas doen-
ças “típicas do subdesenvolvimento”, o caráter pandêmico
que a HIV/Aids adquiriu ao longo das últimas décadas tam-
bém a colocou como objeto de preocupação e acompa-
nhamento na Declaração do Milênio, pelo potencial de in-
cidência em grupos populacionais mais vulneráveis em ter-
mos socioeconômicos e de gênero.

A Agenda ODM requer o combate às principais doenças
tratáveis que acometem uma população, com foco espe-
cial nas doenças típicas de populações pobres. No caso
do Estado de São Paulo, entre as doenças de maior inci-
dência referentes à Agenda ODM, figuram o HIV/Aids, a
tuberculose e a hanseníase.

Desde o primeiro caso de Aids registrado no Brasil, no
início dos anos 80, seu perfil epidemiológico sofreu
profunda alteração, com a ampliação da área geográfica
de incidência – inicialmente os grandes centros urbanos
– e dos casos de infecção, antes prioritariamente homens
homossexuais e hemofílicos. A epidemia alcançou
paulatinamente as regiões menos urbanizadas e
populosas do país, além de parcela crescente da
população de mulheres.

Um dos Estados mais atingidos, São Paulo apresentou a
maior taxa de incidência entre todos os Estados
brasileiros até 2001, quando foi ultrapassado por Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2003, São Paulo era o
quarto Estado com a maior incidência relativa de HIV/
Aids, atrás de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito
Federal. Naquele ano a epidemia mantinha-se em
patamares elevados no Brasil, com uma taxa de
incidência de 18,4 casos por 100 mil habitantes. Em São

Gráfico 18
Taxas de Incidência de HIV/Aids, segundo Sexo (1)
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: Ministério da Saúde/SVS/Programa Nacional de DST e Aids. Disponível em:
<www.aids.gov.br/final/dados>. Acessado em 16/06/2005.
(1) Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel até 30/06/2004, referentes ao ano
do diagnóstico.
(2) Por 100 mil habitantes.
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Paulo, a taxa era de 27,2 casos a cada 100 mil pes-
soas, com maior incidência de HIV/Aids entre homens –
34,7 casos por 100 mil –, mas com incidência
relativamente alta entre as mulheres, 20,1 casos por 100
mil (Gráfico 18).

Apesar de as taxas nacional e estadual apresentarem um
comportamento similar – crescimento praticamente con-
tínuo até 1998 e queda entre 1999 e 2001 –, o decrés-
cimo observado no Estado de São Paulo mostrou-se maior
do que a queda na taxa nacional no período. Em 1993, a
incidência do HIV/Aids no Estado equivalia a 2,3 vezes a
média do Brasil; em 2003, esse coeficiente passou a ser
de 1,5 (Gráfico 19).
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Gráfico 19
Taxas de Incidência de HIV/Aids (1)
Brasil e Estado de São Paulo
1993-2003

Fonte: Ministério da Saúde/SVS/Programa Nacional de DST e Aids. Disponível em: <www.aids.gov.br/final/dados>. Acessado em 16/06/2005.
(1) Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel até 30/06/2004,  referentes ao ano do diagnóstico.
(2) Por 100 mil  habitantes.
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A mortalidade por Aids começou a cair no Estado de
São Paulo a partir de 1996, decrescendo conti-
nuamente desde então, em contraste com a relativa
estabilidade da incidência da infecção nos últimos anos
(Gráfico 20). O decréscimo de 52% na taxa de
mortalidade entre 1993 e 2003 comprova o sucesso
da política de combate ao HIV/Aids em relação ao
tratamento da infecção, especificamente a garantia
do acesso gratuito dos portadores do vírus HIV e
doentes de Aids à terapia e ao tratamento anti-
retroviral. Porém, a incidência do HIV/Aids não mostra
o mesmo comportamento: além de não ter decrescido
com igual intensidade no período, atinge cada vez mais
segmentos populacionais específicos, como pessoas
menos escolarizadas e mulheres que são infectadas
por seus parceiros. Isso faz com que a propagação do

HIV/Aids esteja associada não apenas às políticas de
prevenção e conscientização, mas também às
desigualdades sociais, econômicas e culturais existentes
no país e no Estado de São Paulo.

A tuberculose é outra das enfermidades cuja incidên-
cia se espera reduzir até 2015, uma vez que sua ocor-
rência está relacionada às condições de vida e pobre-
za das populações atingidas. A maior parte dos doen-
tes corresponde a jovens e adultos, portanto na fase
mais produtiva de vida, a maioria do sexo masculino.
São Paulo é o 14º Estado brasileiro com maior inci-
dência de tuberculose, com taxa de 39,9 casos por
100 mil habitantes, próxima da média nacional de 40,8.
Entre 1993 e 2003, houve redução de 30% na inci-
dência da doença no Estado.
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Gráfico 20
Taxas de Incidência e Mortalidade por HIV/Aids (1)
Estado de São Paulo
1993-2003

Fonte:     Ministério da Saúde/SVS/Programa Nacional de DST e Aids. Diponível em: <www.aids.gov.br/final/dados>. Acessado em 16/06/2005; Fundação Seade.
(1) Casos notificados no Sinan e registrados no Siscel até 30/06/2004, referentes ao ano do diagnóstico.
(2) Por 100 mil  habitantes.

Quanto à hanseníase, o Estado de São Paulo registrava
uma taxa de prevalência de 1,23 caso por 10 mil habi-
tantes em 2003, enquanto para o Brasil tal coeficiente
era de 1,71. Esses valores ainda estão acima dos níveis
aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde, que
preconiza como baixa prevalência da doença cifras in-
feriores a um. A malária – endêmica em certas regiões
do país, como a Amazônia – tem incidência muito bai-
xa no Estado de São Paulo. O Índice Parasitário Anual,
em 2002, era de 0,01 caso positivo por mil habitantes.
Os locais de ocorrência de malária no Estado encon-
tram-se próximos à Serra do Mar, especificamente a
região do Vale da Ribeira.

Em síntese, apesar da importante queda na mortalida-
de por Aids, a estabilização e a redução da epidemia

ainda não estão garantidas. O desafio é continuar e
ampliar os programas para seu combate, baseados em
estratégias que incluam prevenção, tratamento e defe-
sa dos direitos humanos dos portadores de HIV e dos
doentes de Aids. Já a diminuição da prevalência da tu-
berculose e hanseníase está diretamente relacionada
ao aumento da cobertura do diagnóstico e do trata-
mento supervisionado dos doentes, com a finalidade
de aumentar a adesão dos pacientes.
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Quadro  13
Ações do Governo do Estado no combate ao HIV/
Aids, malária e outras doenças

Na contribuição do Estado de São Paulo ao Brasil para o
cumprimento do sexto objetivo do milênio –  combater o
HIV/Aids e outras doenças – destaca-se o Programa Esta-
dual de DST/Aids (PE-DST/Aids), criado em 1983 com qua-
tro finalidades básicas: vigilância epidemiológica, esclare-
cimento à população, garantia de atendimento e orienta-
ção aos profissionais de saúde. Em 1990, São Paulo foi o
primeiro Estado brasileiro a adotar o programa de distri-
buição universal e gratuita de anti-retrovirais do Ministé-
rio da Saúde.

O Programa Estadual de DST/Aids está apoiado na estru-
tura do Centro de Referência em DST/Aids (CRT-DST/Aids),
que é responsável pela implementação, coordenação e
supervisão das políticas e estratégias nas áreas de preven-
ção, assistência, vigilância epidemiológica e gerência do
programa no Estado. O programa adota como referências,
éticas e políticas, a luta contra o estigma e a discriminação,
favorecendo os direitos de cidadania dos pacientes, a ga-
rantia do acesso universal à assistência gratuita, incluindo
medicamentos específicos, e o direito de acesso aos meios
adequados de prevenção.

O PE-DST/Aids atua de forma coordenada com outros
setores governamentais, como Justiça, Educação e Pro-
moção Social, e em estreita colaboração com as ONGs
que trabalham nessa área. As 24 Regionais de Saúde do
Estado contam com um interlocutor do programa para
implementação das ações nos níveis regionais e locais.

A estrutura de trabalho integrado entre o PE-DST/Aids e o
CRT-DST/Aids permite prover atendimento, criar e validar
procedimentos preventivos e modelos de assistência, avaliar
e levar adiante pesquisas clínicas e oferecer treinamentos

com maior legitimidade diante dos profissionais e
instituições do Estado. Este modelo organizacional é único
no Brasil e na América Latina e tem sido, nos últimos anos,
essencial para os êxitos obtidos pelo programa estadual,
contribuindo decisivamente para o decréscimo de 52% na
taxa de mortalidade por  HIV/Aids verificada entre 1993 e
2003.

A Secretaria Estadual de Saúde oferece também o Disque
DST/Aids, o primeiro serviço desta natureza criado na
América Latina e a primeira resposta governamental para o
enfrentamento da epidemia, no início da década de 80. A
central de telefonia digital foi implantada em 2003,
possibilitando a ampliação da cobertura, o controle do
tráfego de ligações e o atendimento eletrônico para os
horários de não funcionamento do serviço. As principais
atividades do Disque DST/Aids são aconselhamento do
público, gerenciamento da logística de preservativos e
orientação para a realização de atividades de prevenção
por meio de ligações gratuitas e e-mail.

O Centro de Referência em DST/Aids e outros 25 insti-
tutos, postos de saúde e centros de vigilância epide-
miológica, espalhados por todo o Estado, também ofere-
cem atendimento e cuidado aos pacientes com tubercu-
lose.

Quanto ao combate a outras doenças, o Instituto Lauro
de Souza Lima, ligado à Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo, é considerado, pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), centro de referên-
cia em hanseníase e na área de dermatologia geral. O Ins-
tituto também realiza atividades de ensino e pesquisa,
reabilitação física, terapia ocupacional, fisioterapia e ci-
rurgias plásticas corretivas. Além dele, centros de vigilân-
cia epidemiológica, postos de saúde e outros institutos
dedicam-se ao tratamento e acompanhamento dos doen-
tes e seus familiares em todo o Estado.
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Garantir a
sustentabilidade

ambiental

META

Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e
programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.

META

Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso
permanente e sustentável a água potável e esgotamento sanitário.

META

Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo menos
100 milhões de habitantes de assentamentos precários.

9
1O
11
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Avanços
Difusão de Convênios e Operações na Área Ambiental. Em 2003, mais da metade (52,6%) dos municípios paulistas
já havia apresentado iniciativas de convênios e operações
técnicas na área ambiental.

Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário Próximo à
Universalidade.O acesso à rede de abastecimento de água – em que o
índice nacional também é elevado (91,4%) – alcançava
98,7% dos moradores nas zonas urbanas no Estado, em
2003.. No Brasil, em 2003, o esgotamento sanitário atingia 75,7%
dos domicílios urbanos. No Estado, 94,1%.

Desafio
Ampliar a Cobertura do Saneamento Básico. Cerca de um terço dos municípios paulistas com menos de
cinco mil habitantes não dispunha, em 2000, de sanea-
mento básico adequado.

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

sinopse
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Quadro 14
Indicadores ambientais da Agenda ODM

A preocupação com a sustentabilidade ambiental do de-
senvolvimento ensejou a proposição de diversas iniciativas
de países, organizações não-governamentais e agências
multilaterais de promoção de práticas mais responsáveis
de gestão das questões ambientais. Uma destas iniciati-
vas é a da Agenda 21, que preconiza o compromisso de
entidades públicas e privadas com a gestão sustentável
do meio ambiente nos âmbitos municipal, estadual e na-
cional. Em vista disto é importante acompanhar em que
medida os municípios estão assumindo tais responsabili-
dades, por meio da criação de Conselhos Municipais de
Meio Ambiente e convênios e/ou cooperações técnicas
para efetivação de ações na área ambiental.

Além de compromissos de natureza institucional, a Agenda
ODM propõe que se faça um acompanhamento da
efetividade das ações governamentais no provimento de
serviços de infra-estrutura urbana, empregando indicadores
como a população atendida pela rede de energia elétrica,
de abastecimento de água, por serviços adequados de
esgotamento sanitário e de coleta de lixo. A ampliação da
oferta desses serviços tem impactado positivamente nas
condições de vida e saúde da população no Brasil.

Naturalmente, há várias outras dimensões ambientais que
seria importante avaliar em próximos relatórios – sobretudo
em um Estado altamente urbanizado como São Paulo –,
tais como volume de esgoto tratado, produção de dejetos
orgânicos e recicláveis, nível de poluição do ar, poluição
sonora, área de cobertura vegetal.

A integração de princípios de desenvolvimento
sustentável nos programas e na prática da gestão pública
é algo recente no país, como mostram os indicadores
de institucionalização da questão ambiental. Em 2003,
o número de Conselhos Municipais de Meio Ambiente
implantados ainda era pequeno: apenas 34,1% dos
municípios brasileiros e 28,8% dos paulistas dispunham
de conselho desta natureza. Com relação às iniciativas
de convênios e cooperações técnicas, parece haver maior
mobilização, especialmente em São Paulo, onde mais
da metade dos municípios (52,6%) já havia apresentado
ações neste sentido (Gráfico 21).

O acesso a água tratada por meio de rede de abaste-
cimento é um dos serviços urbanos mais amplamente
disponibilizados à população nos municípios brasileiros
– só superado pela rede de energia elétrica. Seus
impactos positivos sobre as condições de saúde das
crianças brasileiras, nas últimas décadas, são notáveis.

Gráfico 21
Proporção de Municípios que Implementaram Conselhos
Municipais de Meio Ambiente e Aqueles com Convênio ou
Cooperação Técnica com Vistas a Desenvolver Ações
na Área Ambiental
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais.
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No Estado de São Paulo, o acesso à rede de abaste-
cimento de água é praticamente universal nas zonas
urbanas, com 98,7% dos moradores atendidos em
2003. No Brasil, no mesmo ano, a cifra equivalente era
também elevada: 91,4% dos moradores de domicílios
urbanos.

O porcentual de população atendida por rede coletora
de esgotos ou fossa séptica é também elevado no Esta-
do de São Paulo: 94,1% dos moradores em domicílios
urbanos. Para o conjunto do país, é menor a parcela da
população atendida: 75,7% dos moradores em domi-
cílios urbanos. Vale observar que, em São Paulo, a qua-
se totalidade do acesso ao esgotamento sanitário se
faz por meio de rede coletora pública, enquanto no
conjunto do país cerca de um terço do atendimento se
dá por fossa séptica (Gráfico 22).
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Gráfico 22
Proporção de Moradores em Domicílios Particulares Urba-
nos com Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Adequado
Brasil e Estado de São Paulo
2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Com a universalização dos serviços de abastecimento
de água nas zonas urbanas dos municípios paulistas,
resta ainda o desafio de atender adequadamente à
população rural do Estado. Entre 1992 e 2003, foram
obtidos avanços significativos quanto às modalidades de
esgotamento sanitário nos domicílios  rurais. Houve
diminuição significativa da parcela de domicílios com
instalações precárias de esgotamento sanitário. Em 1992,
61,1% dos moradores da zona rural paulista residiam
em domicílios cujos dejetos eram destinados à fossa
rudimentar. Onze anos depois, essa cifra havia caído para
45,9%. Enquanto isso, a parcela dos moradores que
eram atendidos por rede coletora e fossas sépticas
aumentou significativamente (Gráfico 23).

Apesar dos avanços verificados entre 1991 e 2000, os
pequenos municípios paulistas, ou seja, aqueles com até
20 mil habitantes, precisam ser mais bem atendidos.
Nestes municípios, o nível de atendimento pelos serviços

Gráfico 23
Proporção de Moradores em Domicílios Particulares Rurais,
segundo Tipo de Esgotamento Sanitário
Estado de São Paulo

1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

 

Em %
70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Rede Coletora

Fossa Séptica

Fossa Rudimentar

Outros

15,5 14,8

61,1

8,6

25,7
21,9

45,9

6,5

1992 2003

básicos de saneamento – isto é, abastecimento de água
através de rede, esgotamento sanitário ligado à rede ou
fossa séptica e coleta periódica de lixo – encontra-se
abaixo da linha de 80%. Nos municípios com até 5 mil
habitantes, somente 41% dos domicílios apresentavam
saneamento adequado em 1991; em 2000, essa parcela
já alcançava dois terços do total. Nos municípios de
médio e grande portes, acima de 100 mil habitantes, a
situação é expressivamente melhor, já que mais de 85%
da população residia em domicílios com saneamento
básico adequado em 2000 (Gráfico 24).

Esses resultados permitem concluir que, de modo ge-
ral, a população residente no Estado tem um bom
padrão de oferta dos serviços básicos de infra-estru-
tura urbana preconizados na Agenda ODM. Outras
dimensões não analisadas aqui revelam, contudo, a
necessidade de medidas mais amplas e profundas. Há
contingentes expressivos de população vivendo em
moradias precárias, situadas em áreas de risco, próxi-
mas a áreas ambientalmente degradadas, com pro-
blemas de acesso a serviços públicos e transporte pú-
blico de qualidade. O tratamento dos dejetos orgâni-
cos e inorgânicos também é um dos desafios a ser
enfrentados nos próximos anos.
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Gráfico 24
Proporção de Domicílios Particulares Permanentes com
Saneamento Adequado (1), segundo Porte dos Municípios
Estado de São Paulo
1991-2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico.
(1) Domicílios com escoadouros ligados à rede geral ou fossa séptica, servidos de água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino do lixo
coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza.
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Quadro  15
Ações do Governo do Estado para garantir a
sustentabilidade ambiental

O Governo do Estado tem se empenhado fortemente para
que o país atinja o sétimo objetivo do milênio: garantir a
sustentabilidade ambiental. São várias as iniciativas esta-
duais, como os projetos Saneamento Ambiental da Baixa-
da Santista e Água Limpa, que incluem a ampliação dos
sistemas de tratamento de esgoto. O Projeto Água Limpa
é voltado para municípios de menor porte (até 30 mil ha-
bitantes) não operados pela Sabesp e beneficiará 1,5 mi-
lhão de pessoas, em 94 municípios.

O Projeto de Implementação da Política de Recursos
Hídricos – Fehidro envolve a canalização de córregos, tra-
tamento e afastamento de esgotos, conservação do solo,
construção de galerias de águas pluviais, programas de
educação ambiental e tratamento e disposição de resí-
duos sólidos.

O Projeto de Despoluição do Rio Tietê constitui-se na maior
iniciativa de despoluição de um rio já realizada no Brasil. A
coleta e o tratamento do esgoto contribuirão para a
despoluição da Bacia do Alto Tietê, com benefícios diretos
para a Região Metropolitana de São Paulo e indiretos para
o interior do Estado.

O Rio Pinheiros conta também com projeto de despoluição,
que promoverá tratamento da água e geração de energia
(289 megawatts), através de um sistema de tratamento
por flotação de um trecho de 5 km do rio, a partir da
represa Billings.

Simultaneamente, o Programa Rebaixamento da Calha do
Rio Tietê aumentará em duas vezes a capacidade de va-
zão do rio, eliminando a possibilidade de transbordamento
e garantindo o trânsito ininterrupto de 700 mil veículos

por dia nas Marginais. Com objetivo semelhante, o Proje-
to de Combate às Inundações na Região Metropolitana
de São Paulo, que desde 1999 entregou 19 piscinões, está
construindo mais sete que beneficiarão 12 municípios
paulistas.

O Projeto Microbacias Hidrográficas visa fortalecer a or-
ganização dos produtores rurais, tendo como unidade de
trabalho as microbacias hidrográficas. O programa está
ampliando as oportunidades de ocupação e promovendo
melhoria dos níveis de renda, recuperação e conservação
do meio ambiente, redução de custos e aumento da pro-
dutividade, através da reorientação técnico-agronômica e
organização dos produtores rurais nas microbacias, em
550 municípios.

Também voltado para recuperação e conservação do meio
ambiente, o Projeto Recuperação de Matas Ciliares envol-
ve a restauração de áreas ciliares desprovidas de vegeta-
ção, em cinco bacias hidrográficas prioritárias: Paraíba do
Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, Mogi Guaçu, Tietê-Jaca-
ré e Aguapeí.

Com relação à meta 11 – alcançar melhora significativa na
vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de
assentamentos precários –, o Governo do Estado de São
Paulo tem empenhado diversos esforços. Entre 1995 e
2002, por meio da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU),
viabilizou a entrega de mais de 165 mil moradias. Em 2003,
lançou o programa Pró-Lar, especialmente desenvolvido
para garantir moradia digna e melhoria das condições de
habitabilidade para as famílias de baixa renda assentadas
em áreas de risco, favelas e cortiços. O programa já entregou
6.288 unidades habitacionais e atendeu a 25.166 famílias.
Encontram-se hoje em construção 49.429 unidades
habitacionais, com previsão de se construir mais 44.364
até dezembro de 2006.
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META
Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto,

baseado em regras, previsível e não-discriminatório.

META
Atender às necessidades dos países menos desenvolvidos, incluindo um regime

isento de direitos e não sujeito a cotas para as exportações dos países menos
desenvolvidos; um programa reforçado de redução da dívida dos países pobres

muito endividados e anulação da dívida bilateral oficial; e uma ajuda
pública para o desenvolvimento mais generosa aos países empenhados na

luta contra a pobreza.

META
Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos

pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

META
Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento,

mediante medidas nacionais e internacionais, de modo a tornar
a sua dívida sustentável.

META
Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar

estratégias que permitam que os jovens obtenham um
trabalho digno e produtivo.

META
Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a

medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em vias de
desenvolvimento.

META
Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas

tecnologias, em especial das tecnologias de informação e de comunicações.

12

13
14
15
16
17
18

Estabelecer uma
parceria mundial para

o desenvolvimento
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Avanços
Acesso à Rede Telefônica e Internet. De 28,2%, em 1992, a proporção de domicílios particula-

res permanentes com acesso à telefonia fixa ou móvel ce-
lular no Estado passou para 77%, em 2003.

. Em 2003, 19% dos domicílios particulares dispunham de
acesso à Internet no Estado, porcentual bem acima da média
nacional (11%).

Desafio
Ampliar o Acesso Público à Internet. Vencer o grande diferencial na acessibilidade à Web atra-

vés de terminais públicos entre a capital paulista – 21,3
terminais para cada 100 mil habitantes em 2003 – e, so-
bretudo, os municípios de 20.001 a 50.000 habitantes, onde
havia 2,3 terminais por 100 mil no mesmo ano.

PARCERIA PARA O
DESENVOLVIMENTO

sinopse
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Quadro  16
O 8º Objetivo na escala subnacional

O oitavo objetivo da Declaração do Milênio preconiza a
necessidade de garantir recursos, viabilizar parcerias e esta-
belecer estratégias de cooperação internacional para que
os países mais pobres possam se desenvolver. Tal objetivo
desdobra-se em sete metas mais específicas, algumas delas
difíceis ou não exatamente apropriadas para acompanha-
mento em escala subnacional, pois referem-se a iniciativas
da competência exclusiva ou prioritária da União e que se
processam em círculos diplomáticos e fóruns internacio-
nais, como a ajuda financeira internacional.

Naturalmente, para algumas dessas metas, especialmente
as três últimas, os governos estaduais e municipais podem
ter ações subsidiárias a políticas e programas federais, de
escopo e escala variados.

Neste relatório, enfoca-se o acompanhamento das metas
16 e 18 por meio da análise, no primeiro caso, da taxa de
desemprego de jovens – calculada como a proporção de
jovens procurando trabalho pelo total de indivíduos, na
faixa etária de 15 a 24 anos, ocupados ou em busca do
emprego – e, no segundo caso, através de indicadores de
acesso aos recursos tecnológicos de comunicações e
informática.

Uma das dimensões da conjuntura social brasileira que
apresentou evolução desfavorável, entre 1992 e 2003,
foi a do desemprego, especialmente para os jovens. No
período, a taxa de desemprego de jovens de 15 a 24
anos aumentou de forma significativa, tanto em São
Paulo como no Brasil. No Estado, em 1992, 15% dos
jovens economicamente ativos estavam desempregados;
em 2003, a parcela em desemprego compreendia 23,9%
deles, como resultado das fortes oscilações da conjuntura
econômica nacional e da insuficiente criação de novos
postos de trabalho, diante da demanda requerida ao
longo do período, além, naturalmente, da elevada
rotatividade que caracteriza o emprego nessa faixa etária.
No país, em 2003, o desemprego atingia 19% dos jovens
ocupados ou procurando trabalho (Gráfico 25).

Gráfico 25
Taxas de Desemprego de Jovens de 15 a 24 Anos
Brasil e Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Já no que diz respeito ao acesso aos recursos tecno-
lógicos de comunicação e informática, o avanço é con-
siderável, seja no Estado de São Paulo, seja no conjun-
to do país. Cerca de 77% dos domicílios particulares
permanentes no Estado e 62% no país tinham, em
2003, acesso à telefonia fixa ou móvel celular, cifras
bem mais elevadas daquelas registradas 11 anos antes

– 28,2% e 19% dos domicílios particulares, respectiva-
mente, em São Paulo e no Brasil. A mudança no
direcionamento da política nacional das telecomunica-
ções, com a privatização e o ingresso de novas empre-
sas no setor, e o barateamento relativo das novas
tecnologias de comunicação explicam, em grande me-
dida, tal expansão no período (Gráfico 26).

Um dos desafios à continuidade da expansão do setor
é a elevada inadimplência de usuários, sobretudo entre
os segmentos de baixa renda.

As estatísticas mais recentes de acessibilidade domici-
liar à Internet, relativas a 2003, apontam que 19%
dos domicílios particulares permanentes no Estado têm
acesso a essa tecnologia, porcentual bem acima da
média nacional (11%). Em que pese o ritmo dessa ex-
pansão da Web, o fato é que a acessibilidade por par-
te da população de baixa renda só poderá ser garanti-
da de forma mais rápida e massiva através de termi-
nais públicos de acesso à Internet. No Estado, verifica-
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se um esforço nesse sentido, por meio de ações e pro-
gramas das três esferas de governo e de organizações
não-governamentais. No Município de São Paulo, a
acessibilidade à Web por  terminais públicos é muito
superior à verificada nos demais municípios do Esta-
do, sobretudo em relação àqueles de médio porte.
Enquanto na capital havia 21,3 terminais públicos para
cada 100 mil habitantes, nos municípios de 20.001 a
50.000 pessoas, por exemplo, essa relação era de 2,3
terminais por 100 mil. Há, portanto, um diferencial de
acesso muito grande a ser objeto da ação governa-
mental nos próximos anos (Gráfico 27).

Gráfico 26
Proporção de Domicílios Particulares Permanentes com Pos-
se de Telefone Fixo ou Celular
Brasil e Estado de São Paulo
1992-2003

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Gráfico 27
Terminais Públicos com Internet e Taxas, segundo Porte de Municípios
Estado de São Paulo
2003

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada – PMU.
(1) Terminais por 100 mil  habitantes.
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Quadro  17
Ações do Governo do Estado para estabelecer uma
parceria mundial para o desenvolvimento

O oitavo objetivo – estabelecer uma parceria mundial para
o desenvolvimento –, em razão de seu perfil global, diz
respeito mais diretamente às ações do governo federal e
às relações diplomáticas. No entanto, internamente, o
Estado de São Paulo desenvolve um leque de ações condi-
zentes com algumas das metas que o compõem.

Um exemplo refere-se à meta 12 – avançar no desenvol-
vimento de um sistema comercial e financeiro aberto,
baseado em regras, previsível e não-discriminatório. O
governo paulista vem implementando uma série de ações,
notadamente através do Programa São Paulo Competitivo,
visando estimular o empreendedorismo, facilitar os negó-
cios, diminuir a carga tributária de setores produtivos, au-
mentar a competitividade das empresas, diminuir a
burocracia e agilizar processos de licenciamento ambiental.

A meta 16 – em cooperação com os países em desenvol-
vimento, formular e executar estratégias que permitam
que os jovens obtenham um trabalho digno e produtivo –
pode ser relacionada a uma série de ações do governo
paulista. O programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro
Trabalho, por exemplo, é direcionado a pessoas de 16 a
21 anos, que estejam cursando o ensino médio da rede
pública, e oferece alternativas de ocupação e renda, através
de qualificação, treinamento e oportunidades de colocação
no mercado de trabalho. Desde sua criação, em 2000, já
beneficiou 68.274 estudantes, por meio de estágio
remunerado, em mais de 4.300 empresas e instituições
parceiras.

Por ser a educação o passaporte para qualificação profis-
sional e obtenção de melhores empregos, o Governo do
Estado de São Paulo não apenas mantém uma extensa
rede de ensino técnico e a maior e melhor rede de ensino
público universitário do país, como também vem am-
pliando o número de vagas nas universidades, faculdades
de tecnologia e escolas técnicas estaduais. Através de um
investimento de R$ 119,6 milhões, estão sendo im-
plantadas 30 novas escolas técnicas (ETEs) e 12 novas fa-
culdades de tecnologia (Fatecs), além de melhorias nas 40
unidades já existentes e implementação de 40 classes des-
centralizadas de ETEs em parcerias com municípios.

Com relação à meta 17 – em cooperação com as empresas
farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos
essenciais a preços mais baixos, nos países em vias de
desenvolvimento –, o Governo do Estado mantém um
laboratório oficial, a Fundação para o Remédio Popular

(Furp), responsável pela produção de medicamentos para
a população paulista de baixa renda, e está construindo a
Furp2, na cidade de Américo Brasiliense.

Desde 1995, através do programa Dose Certa, foram dis-
tribuídos 40 tipos de medicamentos básicos, para pacien-
tes da rede estadual e municipal do SUS. Os medicamen-
tos cobrem 80% das doenças mais comuns e, em 2004,
foram entregues mais de 1 bilhão de unidades farmacêu-
ticas. Em setembro do mesmo ano, foram criadas, nas
estações de metrô da capital, as farmácias Dose Certa,
cuja localização facilita o acesso do cidadão aos medica-
mentos. Para os pacientes que fizeram transplante,
hemodiálise ou utilizam medicação contínua, a facilidade
é ainda maior, incluindo recebimento de remédios em casa,
pelos correios. Especializada em vacinas contra a gripe, a
Fábrica de Vacinas contra Influenza produzirá 40 milhões
de doses por ano, a partir de 2006.

A meta 18 – em cooperação com o setor privado, tornar
acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em espe-
cial das tecnologias de informação e de comunicações –
relaciona-se a inúmeros programas do governo paulista.
A disseminação da tecnologia da informação para a po-
pulação em geral e para a própria administração pública
visa incluir os jovens no mundo digital, ampliar a transpa-
rência das ações governamentais, agilizar e reduzir os cus-
tos dos procedimentos públicos e aumentar a interação
com o setor privado, ampliando as oportunidades de ne-
gociação de seus produtos e serviços com o governo.

No âmbito da administração estadual, são inúmeros os
programas implementados na área da tecnologia de in-
formação que vieram agilizar, aperfeiçoar e modernizar a
gestão pública, como Governo Eletrônico, Sistema Estra-
tégico de Informações, Cadastro de Serviços Terceirizados,
Sistema de Alteração Orçamentária, Cadastro de Obras e
Ações do Governo, Cadastro de Locação de Imóveis, Ges-
tão Patrimonial, Monitoramento de Projetos, Gestão Do-
cumental, Sistemas de Pregão Eletrônico e Presencial, Pro-
grama de Gestão de Recursos Humanos, Certificação Di-
gital, Rede Intragov, Cidadão.SP, entre outros.

Por intermédio da disseminação de programas de tec-
nologia da informação, a população pôde ter acesso a
mais e melhores serviços. Tal foi o caso do Poupatempo e
da oferta dos serviços do Departamento Estadual de Trân-
sito – Detran por meio eletrônico. Além disso, o progra-
ma Acessa São Paulo veio combater a exclusão digital,
disponibilizando para a população, em vários Infocentros
instalados em locais diversos, o acesso a computadores, à
Internet, aos serviços governamentais on-line e, através
do portal do Acessa São Paulo, a serviços variados de uti-
lidade pública.
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O Estado de São Paulo apresentou avanços significativos, entre 1992 e 2003,
na Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A focalização e a
qualidade dos serviços prestados, notadamente nas áreas de educação, saúde,
saneamento básico e de assistência social, vêm trazendo melhorias para a
população do Estado e, desta forma, contribuindo para o desempenho brasileiro
medido pelos diferentes indicadores das metas do milênio.

Ao longo desses 11 anos, observou-se redução significativa dos níveis de pobreza
e indigência e das taxas de mortalidade infantil, materna e por HIV/Aids.
Verificou-se, também, melhoria expressiva do perfil educacional da população
paulista, com a incorporação de número crescente de crianças, adolescentes e
jovens, provenientes de famílias de renda mais baixa, no sistema de ensino,
assim como a diminuição da evasão e do atraso escolar. Os dados mais recentes
revelam a universalização do ensino fundamental para o público de 7 a 14
anos no Estado.

O acesso à infra-estrutura de abastecimento de água e coleta de esgoto
sanitário, que já era comparativamente alto no começo da década passada,
também aumentou no período, chegando à universalização  no caso do
abastecimento de água para os domicílios urbanos e a patamares próximos da
universalização no caso do provimento de sistema adequado de esgotamento.
Observaram-se, ainda, redução de diferenciais de rendimentos entre homens
e mulheres e ampliação do ingresso de mulheres em cursos universitários
tradicionalmente “masculinos”. A expansão do acesso às novas tecnologias
de informação e comunicação é outro aspecto a destacar.

Em suma, a trajetória dos indicadores da Agenda ODM revela uma evolução
positiva da situação social no Estado de São Paulo. Contudo, é difícil fazer um
prognóstico acerca da evolução futura desses indicadores no Estado. Ao se
aproximar do alcance das metas, esforços adicionais crescentes são requeridos
e estão, quase sempre, associados a resultados proporcionalmente menores. É
o caso das ações direcionadas à redução da mortalidade infantil, especialmente
a partir do nível em que o fenômeno já se encontra em nosso Estado, o que
requer o redirecionamento e um maior esforço de focalização dos programas
para que se consiga chegar a patamares ainda melhores.

A evolução positiva dos indicadores aqui apresentados deve ser entendida não
como resultado de um movimento natural e autônomo, mas como produto da
implementação de políticas públicas consistentes e articuladas com a sociedade.

Como registrado anteriormente, a Agenda ODM contempla um conjunto
importante mas parcial de direitos sociais inscritos na Constituição e na legislação
brasileira. Educação de melhor qualidade, maior oportunidade de empregos,
perspectivas de mobilidade social, aposentadoria digna, níveis decrescentes
de violência, maior oferta e qualidade de serviços de saúde, redução do déficit
habitacional são alguns dos compromissos sociais pactuados pela sociedade
brasileira, que precisam ser acompanhados periodicamente. Estes temas serão
tratados nos próximos relatórios que a Secretaria de Economia e Planejamento
e a Fundação Seade pretendem publicar, para o acompanhamento da
efetividade da ação governamental e das condições de vida da população
paulista.
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Anexo Estatístico

Estado de São Paulo Brasil

1992 2003 1992 2003

Objetivo 1 – Erradicar a Extrema Pobreza e a Fome
Porcentual de população pobre (1) 18,1 13,3 39,4 28,6
Porcentual de população indigente  (2) 4,5 3,2 18,3 10,6
Índice de hiato de pobreza (%) 6,0 4,3 18,3 11,8
Apropriação dos 20% mais pobres (%) 5,2 5,2 3,8 4,3

Objetivo 2 – Universalizar a Educação Primária
Taxa de escolarização de pessoas de 4 a 6 anos
na educação infantil (%) 31,9 65,3 30,5 59,9
Taxa de escolarização de pessoas de 7 a 14 anos do
ensino fundamental (%) 91,1 96,0 81,3 93,9
Taxa de escolarização de pessoas de 15 a 17 anos
do ensino médio (%) 29,9 64,8 18,8 43,6
Taxa de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos (%) 97,4 99,1 91,4 96,6

Objetivo 3 – Promover a Igualdade entre os Sexos e a
Autonomia das Mulheres
Razão entre número de mulheres e homens de 15 a 24 anos
alfabetizados 1,01 1,01 1,05 1,02
Razão entre número de mulheres e homens
no ensino fundamental 0,94 0,95 1,02 0,95
Razão entre número de mulheres e homens
no ensino médio 1,33 1,00 1,39 1,16
Razão entre número de mulheres e homens
no ensino superior 0,98 1,23 1,16 1,34
Taxa de participação das mulheres de 10 anos e mais (%) 43,9 50,6 47,2 50,7
Razão entre rendimento médio do trabalho principal de
mulheres e homens 0,55 0,62 0,52 0,62

Objetivo 4 – Reduzir a Mortalidade na Infância
Taxa de mortalidade infantil (em 1.000 nascidos vivos) 26,8 14,9 48,0 (3) 27,5
Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos
(em 1.000 nascidos vivos) 30,5 17,4 53,7 (3) 33,3

Objetivo 5 – Melhorar a Saúde Materna
Taxa de mortalidade materna (em 100.000 nascidos vivos) 44,9 35,0 (4) ... 73,1(4) Ministério da
Proporção de partos realizados em hospitais ... 99,5 (4) ... 96,7 (4) Saúde e Seade

Objetivo 6 – Combater o HIV/Aids, a Malária e Outras Doenças
Taxa de incidência do HIV/Aids (Em 100.000 habitantes) 27,6 (5) 27,2 12,0 (5) 18,4 Ministério da
Taxa de incidência de tuberculose (Em 100.000 habitantes) 56,8 (5) 39,9 49,8 (5) 40,8 Saúde

Objetivo 7 – Garantir a Sustentabilidade Ambiental
Proporção de moradores em domicílios particulares
permanentes urbanos com abastecimento de água por rede (%) 97,5 98,7 88,3 91,4
Proporção de moradores em domicílios particulares
permanentes urbanos com esgotamento sanitário através
de rede coletora ou fossa séptica (%) 87,4 94,1 66,1 75,7

Objetivo 8 – Estabelecer uma Parceria Mundial
para o Desenvolvimento
Taxa de desemprego de jovens de 15 a 24 anos 15,0 23,9 11,9 19,0
Proporção de domicílios particulares permanentes com
telefone fixo ou celular 28,2 76,9 19,0 62,0
Proporção de domicílios particulares permanentes com computador - 24,6 - 15,3

(1) Renda Domiciliar per capita até 1/2 salário mínimo, tomado em set. de 1992 e atualizado para set. de 2003.
(2) Renda Domiciliar per capita até 1/4 salário mínimo, tomado em set. de 1992 e atualizado para set. de 2003.
(3) Dado referente a 1990.
(4) Dado referente a 2002.
(5) Dado referente a 1993.
Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
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Inteiramente produzido em papel reciclado, o  Relatório Estadual de
Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 2005

teve sua impressão e acabamento a cargo da Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, em novembro de 2005.








