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Prefeitura lança plataforma digital para discutir 
com a população a revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Paulo 
lançou no último sábado (10), a 
plataforma digital Plano Diretor 
SP para iniciar as discussões jun
to à sociedade civil sobre a revi
são intermediária do Plano Di
retor Estratégico (PDE) em 
2021. Acesse o site: https://plano 
diretorsp.prefeitura.sp.gov.br/

O objetivo da plataforma é 
dar transparência a todo o pro
cesso de revisão do PDE e aces
so a todos os cidadãos que quei
ram participar das discussões. 
Interatividade com a popula
ção e inovação no processo par
ticipativo serão a marca desta 
plataforma.

A partir deste sábado, a 
Prefeitura disponibiliza no site 
o cronograma completo da revi
são do PDE. Ao longo deste ano, 
o cumprimento de cada etapa 
será ali documentado. É impor
tante destacar que se trata de 
uma plataforma em constante 
atualização.

Também estará no ar con
teúdo para entender melhor o 
atual Plano Diretor e como a 
Prefeitura conduzirá sua revi
são participativa. Todo muní
cipe poderá ainda conferir um 
monitoramento sobre as trans
formações produzidas pelo PDE 
desde 2014 na cidade e tirar dú
vidas sobre a lei na seção de per
guntas e respostas.

Além disso, estará dispo
nível na plataforma uma car
tilha com informações sobre 

como participar das discussões. 
Confira nesse site: https://plano 
diretorsp.prefeitura.sp.gov.br/
wpcontent/uploads/2021/04/
Cartilha_Plano_Diretor_2021.
pdf

O site Plano Diretor SP 
foi desenvolvido para garan
tir amplo acesso para a popu
lação participar e contribuir. A 
Prefeitura entende que estimu
lar a interatividade e impulsio
nar a participação social é fun
damental para a construção de 
um Plano Diretor que represen
te todos os cidadãos.

Pelo site a população poderá 
enviar contribuições/propostas, 
participar de fórum de discus
são, acessar documentos com 
propostas de alteração na lei e 
acompanhar as últimas notícias 
e a agenda completa de reuniões 
(presenciais e virtuais).

A primeira enquete a ser re
alizada vai pedir aos paulista
nos que escolham o personagem 
virtual que guiará a revisão do 
Plano Diretor nos canais digi
tais. Serão apresentadas duas 
opções: Maria Paula e Seu 
Paulinho. O personagem mais 
votado ajudará as pessoas a na
vegar pela plataforma e enten
der mais sobre a discussão do 
Plano durante toda a revisão.

A população poderá en
viar quantas contribuições qui
ser ao longo deste ano. Para fa
cilitar, o debate será organizado 
por eixos temáticos (Mobilidade, 

Habitação, Meio Ambiente, De
senvolvimento Econômico e So
cial). É preciso, entretanto, que 
o participante preencha um for
mulário para participar das 
discussões.

Outra novidade será o 
Fórum de Debates, em que to
dos os cidadãos poderão enviar 
comentários e discutir de forma 
livre sobre o processo de ajustes 
no Plano Diretor. A plataforma 
funcionará como uma rede social 
exclusiva e oficial para a revisão 
do Plano Diretor, permitindo in
teração entre os participantes, 
que poderão responder a comen
tários e enviar reações.

Modelo híbrido de 
participação social

A parte mais importante de 
todo o processo de ajustes no 
Plano Diretor Estratégico em 
2021 é a participação da socieda
de. O objetivo é realizar um pro
cesso participativo amplo e mo
bilizador, que dê espaço e voz a 
todos os segmentos da socieda
de e a todas as regiões da cidade.

Neste sentido, ao considerar 
a atual conjuntura em que o uso 
de ferramentas digitais foi fo
mentado pela pandemia do novo 
Coronavírus, o município acredi
ta que o modelo híbrido de par
ticipação social (reuniões pre
senciais e digitais) é o melhor 
caminho para o debate da revi
são do Plano Diretor neste ano.

Foto: Divulgação

Construído para garantir amplo acesso e transparência ao debate de ideias, site permitirá que os cidadãos 
contribuam de forma efetiva com a revisão parcial do PDE deste ano

“Mostra Museu: Arte na Quarentena” 
ocupa mobiliários urbanos de São Paulo

A partir de 20 de abril, pro
jeto leva imagens de obras de 
artistas de diversas naciona
lidades para painéis digitais e 
estáticos de São Paulo. Mostra 
Museu une artes visuais e mú
sica, e reúne produção artísti
ca mundial realizada durante 
a pandemia. Público também 
pode conferir as obras por meio 
da galeria virtual e de playlists 
e videoclipes disponíveis no site 
http://www.mostramuseu.com

Simulação dos painéis que 
vão receber a Mostra Museu 

nas ruas de São Paulo

O acervo de artes visuais 
está disponível integralmente 
na plataforma multimídia com 
conteúdo em Português, Inglês 
e Espanhol, e nos 
espaços públi
cos. Assim como 
o eixo musical, 
cujas coletâne
as sonoras e vi
deoclipes podem 
ser acessados via 
plataforma e por 
códigos QR Code 
localizados nos 
painéis.

Além de 
dar acesso às 
playlists e a ga
leria de artes vi
suais, os QR 
Codes localiza
dos nos mobi
liários urbanos 
também direcio
nam a depoimen
tos de mais de 

170 artistas do mundo todo que 
contam sobre os seus processos 
de criação durante a pandemia, 
e a concepção dos trabalhos 
selecionados pela curadoria. 
“Dessa forma, a exposição pro
porciona ao usuário uma expe
riência completa do conteúdo da 
Mostra”, pontua Chiara Paim.

Eixo de Artes Visuais

Principais endereços dos 
painéis digitais e estáticos:

•Rua Bela Cintra x Avenida 
Paulista  em frente ao colégio 
São Luís (painel estático);
•Avenida Paulista, 1374 - Metrô 
Trianon Masp (painel digital);
•Avenida Paulista, 500 - Metrô 
Brigadeiro (painel digital);

•Avenida Tiradentes, 615 - 
Fatec (painel estático);
•Avenida Ipiranga, 102 x Rua 
da Consolação (painel estático);
•Rua da Mooca, 1839 (painel 
estático);
•Avenida Cruzeiro do Sul, 1801, 
Metrô Tietê  Portuguesa (pai
nel estático);
•Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 801 x Largo da Batata 
 Me trô Faria Lima (painel 
está tico);
•Exibição nas estações do Metrô 
nos painéis digitais das linhas 
Azul, Verde e Vermelha;
•Estações do Metrô: Ana Rosa, 
Barra Funda, Brás, Brigadeiro, 
Consolação, Luz, Paraíso, Re
pública, Santa Cruz, Sé, Ta
tuapé, Trianon, Itaquera, Jaba
quara, São Bento.
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Metrô e CPTM apoiam empreendedorismo 
em campanha com Sebrae

O Metrô e a CPTM, empre
sas ligadas à Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos 
(STM), se unem ao SebraeSP 
para apoiar o empreendedoris
mo. Desde a última segundafeira 
(12), até 10 de maio, quem circu
la pelo sistema metroferroviário, 
poderá acompanhar nos moni
tores das estações, informações 
sobre oportunidades gratuitas 
de qualificação empreendedora 
do Empreenda Rápido, progra
ma desenvolvido pelo Governo 
de SP, por meio da Secretaria de 
De senvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em parce
ria com o próprio SebraeSP.

“Neste momento em que a 
necessidade tem feito surgir tan
tos empreendedores, mais do que 
nunca conhecimento é essen
cial para que os negócios prospe
rem. Queremos que nossos pas
sageiros tenham acesso a essa 
oportunidade”, diz o secretário 
dos Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy.

A divulgação é feita por meio 
de vídeos nos monitores de TV 
das estações e cartazes afixados 
nas estações das linhas 1Azul, 
2-Verde, 3-Vermelha do Metrô e 
7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 
10Turquesa, 11Coral e 12Safira 
e 13-Jade da CPTM. Além disso, 
as redes sociais oficiais das duas 
empresas vão compartilhar essa 
oportunidade.

No Metrô a divulgação é fei
ta nos monitores de TV das esta
ções nas linhas 1Azul, 2Verde, 
3-Vermelha e com cartazes nas 

estações, além das redes sociais 
da Companhia. Já na CPTM 
as oportunidades serão divul
gadas em cartazes e nas TVs 
das estações das linhas 7Rubi, 
8-Diamante, 9-Esmeralda, 
10Tur quesa, 11Coral e 12Sa
fira e 13-Jade, assim como nas 
redes sociais oficiais.

Empreenda Rápido 

Ao todo são 400 mil vagas 
de cursos técnicos e de gestão 
voltado, tanto para pessoas que 
querem começar a empreender, 
quanto para quem já possui 
uma empresa e precisa melho
rar sua produtividade e compe
titividade no mercado. As aulas 
são ministradas pelo Sebrae
SP, Senac, Senai, Centro 
Paula Souza e Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp).

Além das qualificações, o 

Empreenda Rápido auxilia os 
empreendedores no acesso a no
vos mercados e na busca por cré
dito orientado. Para 2021, estão 
sendo disponibilizados mais de 
R$ 150 milhões em microcrédi
to aos concluintes dos cursos via 
Banco do Povo.

Neste momento, em virtude 
da Fase Vermelha do Plano SP 
de combate à pandemia em todo 
o Estado, as aulas estão sendo 
realizadas de forma 100% onli
ne, ao vivo. Há ainda opções en
sino à distância (EAD) e tam
bém por WhatsApp. Conforme 
o Plano SP for avançando para 
fases menos restritivas, haverá 
opções híbridas e presenciais.

Para se inscrever, o passa
geiro deve apontar a câmera do 
celular para o QR Code dos ví
deos e cartazes disponibilizados 
no sistema metroferroviário,  
neste período de 12 de abril a 10 
de maio e preencher os dados.
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Passageiros do Metrô e da CPTM terão acesso a cursos e informações 
sobre empreendedorismo


