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1 APRESENTAÇÃO 
 
 

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Observatório 

do Mercado de Trabalho do Município de São Paulo, desde a sua implantação, em 

outubro de 2006, até o mês de setembro de 2007, de acordo com o cronograma de 

trabalho estabelecido pelo Projeto BRA/05/033, contrato n° 2006/47-2861.  

Seguindo o cronograma de atividades, o relatório de setembro deve abranger o 

conteúdo do relatório final das atividades componentes do “Subproduto 1.1 – Pesquisa 

das principais fontes de informações sobre ocupação e renda no município de São 

Paulo” e de três atividades, dentre aquelas que compõem o subproduto “2.1. – Desenho 

de Indicadores sobre ocupação e renda” 

Em relação ao que intitulamos  “Subproduto 1.1”, as atividades desenvolvidas 

em fase de desenvolvimento são as seguintes: a) “Atividade 1 -Identificação e análise 

dos sistemas de informações”,b) “Atividade 2 - Identificação, caracterização e análise 

dos produtores de informações”, c) “Atividade 3 - Oficina junto aos técnicos”, d) 

“Atividade 4 - Identificação e caracterização de usuários das informações sobe 

ocupação e renda no município”,e)  “Atividade 5 - Levantamento e análise das 

informações sobre ocupação e renda utilizadas pelos usuários”, f)  “Atividade 6 - 

Relatório sobre as principais fontes de informações sobre ocupação e renda no 

município”, g)  “Atividade 7 - Desenvolvimento de um sistema de catálogo de fontes, 

variáveis e referências sobre ocupação e renda”, h) “Atividade 8 - Cadastramento de 

fontes, variáveis e referência em um sistema de cadastro (ambiente WEB do Dieese).” 

 Quanto ao “Subproduto 2.1”, até o presente momento desenvolvemos as 

atividades relacionadas aos seguintes itens : a) “3 - Análise e tratamento da base de 

dados da PED”, b) “4 - Avaliação preliminar dos indicadores propostos com técnicos da 

Secretaria Municipal de Trabalho” e a  c) “6 - Diagnóstico a partir da análise e 

construção de indicadores da base de dados da PED.” 
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2 INTRODUÇÃO 

O Observatório do Mercado de Trabalho do Município de São Paulo teve sua 

implantação em  outubro de 2006 com o objetivo de desenvolver instrumentos para o  

monitoramento e avaliação sistemática da situação de ocupação e renda no Município 

de São Paulo. As atividades desenvolvidas a partir da implantação do Observatório 

seguem a proposta metodológica de observação: 

• Mapeamento, identificação e priorização dos problemas;  

• Análise dos problemas priorizados, a partir de um processo de produção 

de conhecimento com a participação dos atores sociais e especialistas; 

• Estudo propositivo;  

• Monitoramento final. 

 Dessa forma, as atividades desenvolvidas até o presente momento foram 

delineadas, em parte pela metodologia que define as ações dos Observatórios do 

Trabalho, privilegiando as estratégias de ação dos atores envolvidos. No caso específico  

do projeto do Observatório do Trabalho de São Paulo, atuamos a partir de três áreas 

temáticas, que foram definidas pela Secretaria Municipal do Trabalho, com foco em sua 

política de Ocupação e Renda para o município de São Paulo, a partir da capacitação 

profissional, o empreendedorismo e a intermediação de mão-de-obra. Os programas 

executados no âmbito desta política são voltados para os segmentos populacionais de 

baixa renda, baixa escolaridade, população desocupada, ocupada no setor informal, 

residentes de áreas periféricas e portadoras de necessidades especiais.  

 O programa de Intermediação de mão-de-obra, em parceria com o governo 

federal, visa suplantar o desemprego friccional e estimular novas formas de geração de 

renda e ocupação para os trabalhadores desempregados, subempregados ou em situação 

de risco de desemprego, com vistas à sua inserção no mercado de trabalho, na qualidade 

de assalariados, ou ainda, como profissionais autônomos. Este programa, sob o título de 

“São Paulo Inclui”, foi implementado pela Portaria nº 012/SDTS.G, de 08 de abril de 

2003, com base no disposto no artigo 2º, inciso III, artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 

Municipal nº 13.164, de 5 de julho de 2001.  

 A mesma legislação que instituiu o Programa “São Paulo Inclui” cria a 

Comissão de Alocação Pública, com atribuição de formular proposições de estudos 
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específicos para o referido programa, a partir de prévia aprovação do Secretário 

Municipal de Trabalho. 

 A SMTRAB definiu que o Observatório do Trabalho seria responsável pela 

assessoria à execução dos programas operados pelos Centros de Atendimento ao 

Trabalho – CAT, em especial a ação de intermediação de mão-de-obra. Neste caso a 

produção de informações pelo Observatório teve como fonte básica de dados o Sistema 

de Gerenciamento e Ações de Emprego – SIGAE.  

 O Observatório, além de subsidiar o público interno da Secretaria, produz 

informações que podem ser utilizadas por outros agentes como organizações de 

representação de trabalhadores e de empresários, organizações sociais, instituições de 

estudos, pesquisa e planejamento, mídia, etc. As informações podem seguir recortes de 

segmentos sociais específicos, identificando situações de discriminação e exclusão 

social. 

Com o intuito de oferecer informações que possibilitem o acompanhamento, a 

avaliação de desempenho e possíveis correções na execução do Programa São Paulo 

Inclui, o Observatório do Trabalho elabora o Informativo SMTRAB. Trata-se de uma 

publicação com série histórica baseada em dados do SIGAE que possibilita a divulgação 

sistemática de informações que subsidiam o trabalho dos gestores da SMTRAB. 

O Informativo SMTRAB traz informações sobre o perfil do mercado de trabalho 

atendido pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda – SPETR, utilizando 

variáveis quantitativas e qualitativas, com o intuito de traçar um mapa da situação da 

oferta e demanda de mão-de-obra que ocorre neste âmbito. Além disso, é feita uma 

análise específica de cada uma das unidades de atendimento, visando identificar a 

existência ou não de especificidades locais dentre as diversas regiões onde estão 

localizadas as unidades de atendimento. 

Com o objetivo de ampliar essa análise, o Observatório passou a acompanhar 

mensalmente o mercado de trabalho, também, a partir dos dados do Cadastro Geral de 

Admitidos e Demitidos – CAGED, circunscritos aos dados do município de São Paulo. 

Esse acompanhamento permitiu analisar possíveis similitudes e assimetrias existentes 

entre os bancos de dados consultados.  

Ambas as fontes mostraram restrições analíticas. A primeira (SIGAE) permitiu 

mapear o volume e o perfil da demanda e da oferta de emprego no Sistema Público, o 
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segmento de atividade econômica da demanda, dentre outras variáveis. O desempenho 

por CAT e análise dos indicadores restringia a análise a um conjunto de variáveis que 

não possibilitam precisar a dinâmica do mercado de trabalho local. A busca para 

ampliar esse universo caminhou em direção ao Cadastro Geral de Admitidos e 

Demitidos – CAGED, uma vez que este retrata as ocorrências de movimento no 

mercado de trabalho, ou seja, admitidos e demitidos. A análise do CAGED permite a 

comparabilidade das vagas disponíveis no mercado com as vagas disponíveis no 

Sistema Público. Entretanto, essa fonte também apresentava restrição uma vez que se 

restringe ao mercado formal de trabalho.  

Nesse sentido foi necessário analisar os resultados da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED), basicamente os dados relativos ao município, como forma de 

estabelecer referências analíticas do mercado local. 

Nesse processo de prospecção das bases de dados, o Observatório foi 

construindo uma interação com os produtores de informações que permitiu, em alguns 

casos, fazer ajustamentos nos bancos de dados, especificamente do SIGAE.  

Essa interação com os produtores de informação permite desenvolver 

instrumentos de monitoramento mais eficiente e ainda estabelecer um sistema de 

avaliação do panorama de ocupação e renda no Município de São Paulo.  

Os dados extraídos basicamente do banco de dados do SIGAE permitem 

estabelecer um paralelismo com os resultados obtidos das outras fontes de dados na 

busca de compreender os pontos fracos e fortes do sistema de intermediação à luz da 

dinâmica do mercado de trabalho local. 

Devido a necessidade de conhecer melhor o mercado de trabalho local foram 

feitas várias análises na busca de ampliar a sua desagregação. Para isso, utilizou-se a 

PED, por ser a fonte mais ampla dentre as três em análise. A exploração do assunto 

resultou em várias reuniões entre os técnicos das instituições parceiras e técnicos da 

SMTRAB. 

 Não obstante o trabalho, considerado como uma rotina do Observatório, os 

produtos estabelecidos no contrato  n° 2006/47-286,  foram executado de acordo com o 

cronograma. Assim, o cadastramento da “Variáveis e Fontes” que permeia todo o 

processo de desenvolvimento do Observatório é continuamente perscrutado. E ainda, 

como demanda extemporânea, o Observatório realizou diversos estudos no intuito de 
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mapear públicos específicos para definição de políticas de ocupação e renda, por parte 

dos gestores da SMTRAB. 

 Os itens a seguir apresentam sinteticamente os trabalhos realizados no período 

estabelecido pelo cronograma conforme o  Contrato nº 2006/47-2861. 
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3  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1 Meses de execução: outubro, novembro e dezembro de 2006. 

Atividade 1 - Levantamento e análise dos conjuntos de indicadores sobre ocupação 

e renda utilizados nacional e internacionalmente 

A Atividade 1 (Levantamento e análise dos conjuntos de indicadores sobre 

ocupação e renda utilizados nacional e internacionalmente para monitorar a situação de 

ocupação e renda, do ponto de vista da validade, viabilidade e custo de sua construção e 

utilização no município de São Paulo) do subproduto 2.1 foi iniciada em outubro de 

2006 e os resultados foram apresentados no relatório de atividade de dezembro. Neste 

período, foram mapeadas e analisadas onze fontes e mais de 53 variáveis. 

 

3.2. Meses de execução: janeiro, fevereiro, março e abril de 2007. 

Atividade 2 – Oficina com os técnicos da Secretaria Municipal do Trabalho 

Em abril foi apresentado o segundo relatório de atividades com o resultado final 

das  atividades 1 e 2 do subproduto 2.1.  

A Atividade 2 – Oficina com os técnicos da Secretaria Municipal do Trabalho 

para elaboração de uma proposta de indicadores sobre a situação de ocupação e renda, 

sua evolução e tendências, necessários ao planejamento, monitoria, controle e avaliação 

de programas e projetos na área para o Município de São Paulo - foi adiada por 

solicitação da equipe da Secretaria Municipal do Trabalho. Reunião entre a equipe do 

DIEESE e o recém empossado Secretário e equipe, por consenso, e em concordância 

com a metodologia do Observatório, definiu pelo adiamento da oficina, por mudanças 

de escopo de alguns programas e pela criação de novos programas. 

 

3.3 Meses de execução: maio, junho e julho de 2007 

Atividade 3 – Análise e tratamento das informações necessárias para geração de 

indicadores a partir das principais bases de dados: PED, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio – PNAD, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

 No mês de julho de 2007 foi apresentado o relatório final relativo às atividades 

1, 2 e 3 do subproduto 2.1.  
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 A Atividade 3 – Análise e tratamento das informações necessárias para geração 

de indicadores a partir das principais bases de dados: PED, PNAD, RAIS e CAGED - 

foi realizada no tempo de funcionamento do Observatório.  

 No período entre fevereiro e abril de 2007 foram produzidos sete  informativos, 

referentes aos meses de dezembro a junho, com análise mensal dos dados do SIGAE 

(Modelo I e Base de Gestão) e três informativos, referentes aos meses de fevereiro, 

março e abril, com análise mensal dos dados do CAGED para o município de São 

Paulo. O boletim trimestral (Jan-Mar/2007) analisou o resultado do período das bases de 

dados do SIGAE, PED e CAGED. Posteriormente à divulgação inicial das informações, 

foi editado com o título “Informativo SMTRAB” contendo análises a partir das fontes 

SIGAE, CAGED e PED e que resultou das proposições de técnicos da SMTRAB para o 

estabelecimento de bases comparativas do mês em análise com o mês anterior e o 

próprio mês do ano anterior.  

Demandas específicas, por parte da SMTRAB, foram tratadas com o título de 

“Estudos Especiais, como: ”Identificação da demanda por creches no Município de São 

Paulo”, ocorrido no mês de abril de 2007; “Levantamento do número de pessoas com 

ensino fundamental e médio, no município de São Paulo”, ocorrido no mês de setembro 

de 2007; “Levantamento do número de alunos matriculados em escolas do ensino 

formal, com idade entre 15 e 24, no Município de São Paulo”, ocorrido em agosto de 

2007; e, “Levantamento do número de deficientes no Brasil, por tipo, idade e gênero”, 

ocorrido no mês de junho de 2007. As fontes consultadas para elaboração desses 

trabalhos foram:  o CENSO Demográfico, a PNAD, a RAIS, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,  a Fundação SEADE, dados 

estatísticos das Secretarias de Educação do Estado e do Município de São Paulo. 

 

3.4 Meses de execução: agosto e setembro de 2007. 

3.4.1 Relatório Final do Subproduto 1.1 (todas as atividades) e do Subproduto 2.1 

(atividades 3.1, 4 e 6.1) 

De acordo com o cronograma de atividade o relatório do mês de setembro 

abrange o Relatório Final do Subproduto 1.1 (todas as atividades) e das atividades 3.1, 4 

e 6.1 do Subproduto 2.1. 
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O subproduto 1.1 – Pesquisa das principais fontes de informações sobre 

ocupação e renda no Município de São Paulo e o subproduto 2.1 – Desenho de 

indicadores sobre ocupação e renda são subprodutos que desdobram-se em várias 

atividades.  

As atividades previstas no Suproduto 1.1 são as seguintes: 

Atividade 1 – Levantamento e análise dos sistemas de informações e banco de 

dados existentes sobre ocupação e renda no Município, focalizando seu conteúdo, 

cobertura, formas de acesso e divulgação, bases conceituais e metodológicas, estrutura 

de bancos de dados, fontes e usos dessas informações pelas diferentes instituições e 

usuários;  

Atividade 2 – Identificação, caracterização e análise dos produtores de 

informações de interesse para o setor;  

Atividade 3 – Oficina junto aos técnicos da Secretaria Municipal do Trabalho 

para apresentação das informações coletadas e para o levantamento das necessidades de 

informações para o planejamento, avaliação e tomada de decisões sobre investimentos, 

programas, projetos e serviços na área de ocupação e renda no Município de São Paulo;  

Atividade 4 – Identificação e caracterização de outros usuários das informações 

sobre ocupação e renda na cidade de São Paulo;  

Atividade 5 – Levantamento e análise das informações sobre ocupação e renda 

utilizadas pelos usuários identificados em seus processos de planejamento, avaliação e 

tomada de decisões sobre investimentos no setor;  

Atividade 6 – Relatório sobe as principais fontes de informações sobre 

ocupação e renda no Município de São Paulo, indicando sua abrangência, periodicidade 

das séries, principais dados derivados da pesquisa, entre outros;  

Atividade 7 – Desenvolvimento de um sistema de catálogo de fontes, variáveis e 

referências sobre ocupação e renda no município de São Paulo;  

Atividade 8 – Cadastramento de fontes, variáveis e referências no sistema de 

catálogo de fontes, variáveis e referências (ambiente web do DIEESE). 

 

As atividades previstas no subproduto 2.1, são: 

Atividade 3.1 – Análise e tratamento da base de dados da PED; 
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Atividade 4 – Avaliação preliminar dos indicadores propostos com técnicos da 

Secretaria Municipal do Trabalho;  

Atividade 6.1 – Diagnóstico a partir da análise e construção de indicadores da 

base de dados da PED. 

 

SUBPRODUTO 1.1 

Atividade 1 – Identificação e análise dos sistemas de informações 

A atividade 1, do subproduto 1.1, conforme o Termo de Referência , do contrato 

de prestação de serviços, refere-se a ”Identificação e análise dos sistemas de 

informações” apoiado nas bases de dados que cobrem o Município de São Paulo, 

focalizando o seu conteúdo, cobertura, formas de acesso e divulgação, bases conceituais 

e metodológicas, estrutura de bancos de dados, fontes e usos dessas informações pelas 

diferentes instituições e usuários. 

Essa atividade, vem sendo realizada, desde o início da implantação do 

observatório, com o levantamento e análise das bases estatísticas que comportam 

informações sobre ocupação e renda do município de São Paulo, conforme demonstram 

os relatórios anteriores de dezembro, abril e julho de 2007. 

O subproduto 2.1 – Desenho de indicadores sobre ocupação e renda, têm dentre 

as atividades a Atividade 1 que trata do “Levantamento e análise dos conjuntos de 

indicadores sobre ocupação e renda utilizados nacional e internacionalmente” tem sido 

objeto de levantamento e análise desde o início do funcionamento do Observatório e 

relatados nos relatórios de dezembro, abril e julho de 2007. 

As análises realizadas, pelo Observatório do Município de São Paulo, sobre 

ocupação e renda no município, têm sido feitas a partir das bases de dados da PED, 

CAGED, CENSO e SIGAE que permitem recortes municipais.  

Esses estudos foram divulgados na forma de Boletins e Estudos Especiais, cujo 

resultado é parte integrante dos relatórios anteriores. 

 

Atividade 2 – Identificação, caracterização e análise dos produtores de informações. 

A atividade 2 trata, como o próprio título indica, da identificação, caracterização 

e análise dos produtores de informações de interesse para o setor. 
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A realização dessa atividade permitiu interagir com os produtores de 

informações, particularmente com o Ministério do Trabalho, produtor das fontes SIGAE 

e CAGED. 

A partir do manuseio de dados extraídos dos bancos SIGAE Intermediação de 

mão-de-obra e CAGED, foi possível identificar problemas na base e estabelecer uma 

interação positiva com o produtor de informações , além de sinalizar, para o Ministério 

do Trabalho,  parâmetros de cruzamentos para avaliação e acompanhamento do sistema 

Público de Intermediação, que no caso específico do Municípo de São Paulo é o 

programa denominado de “São Paulo Inclui”,  que trata da intermediação de mão-de-

obra, em parceria com o Ministério do Trabalho. 

O mesmo ocorreu com o CAGED. Estudo sobre a remuneração média por 

distritos da capital, permitiu, a partir do manuseio dos dados, identificar informações 

que extrapolavam os limites distritais Esse evento foi comunicado ao Ministério do 

Trabalho para efeito de registro e posterior ajuste na base de dados. 

 

Atividade 3 – Oficina junto aos técnicos 

A oficina junto aos técnicos da SMTRAB, cujo objetivo é a apresentação das 

informações coletadas e para o levantamento das necessidades de informações para o 

planejamento, avaliação e tomada de decisões sobre investimentos, programas, projetos 

e serviços na área de ocupação e renda no município de São Paulo, não foi realizada no 

tempo previsto no contrato, em razão da mudança no comando e na equipe da 

Secretaria. 

Conforme registrado nos relatórios anteriores, apesar da equipe do Observatório 

ter estruturado a realização da oficina, a mesma não ocorreu, em razão das mudanças na 

estrutura dos programas e da equipe, o que tornaria a oficina inócua em termos dos 

resultados esperados. 

No entanto, nesse período, a equipe do Observatório realizou estudos específicos 

a partir das demandas dos executores de programas, que encaminhavam suas 

necessidades de informações para o planejamento de seus programas. 

Estes trabalhos foram realizados sob o título “Estudos Especiais”. 
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Atividade 4 – Identificação e caracterização de outros usuários das informações sobre 

ocupação e renda na cidade de São Paulo. 

Dos contatos realizados pelo Observatório,  identificamos que além de algumas 

secretarias que compõem a estrutura administrativa municipal, outros órgãos como a 

Câmara dos Vereadores do município, Sindicatos de Trabalhadores e Organizações 

Não-Governamentais são potenciais usuários de informações sobre ocupação e renda do 

município. Para esse efeito mapeamos os sindicatos com sede no município. 

 

Atividade 5 – Levantamento e análise das informações sobre ocupação e renda 

utilizadas pelos usuários. 

Essa atividade refere-se aos usuários que utilizam as informações para tomada 

de decisões sobre investimentos no setor. 

Neste caso, as atividades do observatório,  estão voltadas ao público interno da 

Secretaria que tem demandado trabalhos específicos com o objetivo de planejar e 

realizar investimentos de políticas públicas, voltados para os segmentos populacionais 

de baixa renda, baixa escolaridade, população desocupada, ocupada no setor informal, 

residentes de áreas periféricas e portadoras de necessidades especiais.  

 

Atividade 6 – Relatório sobre as principais fontes de informações sobre ocupação e 

renda no Município. 

 Essa atividade, desde  a implantação do Observatório na SMTRAB tem sido 

objeto de pesquisa. Como resultado dessa tarefa foram mapeadas as fontes com dados 

estatísticos sobre ocupação e renda do município de São Paulo.  

 No caso deste relatório, a atividade 6 prevê que esteja incorporado o relatório 

que retrate as principais fontes de informações sobre ocupação e renda no município de 

São Paulo, indicando sua abrangência, periodicidade das séries, principais dados 

derivados da pesquisa, entre outros.  

 Como a identificação das principais fontes sobre ocupação e renda no município 

está contida na atividade 1 do subproduto 2.1, que fez parte dos relatórios anteriores 

entregues à SMTRAB, e, como essa atividade faz parte desse relatório, estamos fazendo 

o recorte das fontes sobre ocupação e renda do município e anexando a este relatório. 
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Atividade 7 - Desenvolvimento de um sistema de catálogo de fontes, variáveis e 

referências sobre ocupação e renda no Município de São Paulo. 

Essa atividade teve o seu início antecipado e o sistema de catálogo e fontes foi 

desenvolvido.  

 As referências metodológicas para desenvolver o sistema partiram da 

constatação de que as variáveis se agrupam de acordo com diversos itens de agregação 

como fontes, temas e grandes grupos. Estes itens se entrecruzam numa estrutura que não 

permite o relacionamento das informações segundo uma única hierarquia, pois esses 

itens não se subordinam necessariamente uns aos outros. 

Assim, o caminho foi a catalogação independente dos itens de agregação e o 

estabelecimento posterior dos relacionamentos entre eles e as variáveis. Dentro dessa 

lógica, uma ordem possível para inclusão do conteúdo seria: 

(i) catalogação dos temas 

(ii) catalogação das fontes 

(iii) catalogação dos grandes grupos 

(iv) catalogação das variáveis 

(v) catalogação da estrutura  

A idéia era que o sistema devia permitir consultas segundo atributos das 

variáveis, como o nome, a  abrangência geográfica, a periodicidade, etc. Com isso o 

resultado da consulta deve ser uma lista de variáveis, com links para detalhamento.  

 
A forma encontrada de catalogação das variáveis  seguiu a seguinte estrutura: 
 
Fonte: trata-se da fonte principal, isto é, a instituição que disponibiliza a 

informação. Por exemplo: IBGE, DIEESE, INEP, SEADE, etc. 

Subfonte: é a classificação dada à pesquisa e/ou conjunto de indicadores 

sistematizados, alguns, inclusive, provenientes de mais de uma fonte. Por exemplo: 

Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, Censo Demográfico, Pesquisa Anual de 

Comércio, etc. 

Forma de apresentação: mostra como a informação é apresentada – publicação 

impressa, internet, intranet; 

Início da série: data em que se iniciou a divulgação dos resultados, conforme 

indicação da data consolidada na última publicação disponível; 
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Final da série: data da última informação disponível; 

Periodicidade: indica a regularidade com que os dados são disponibilizados, 

sendo que nem todas as informações possuem regularidade em sua divulgação; 

Abrangência geográfica: informa a(s) região(ões) para a (as) qual(is) os dados 

são apresentados; 

Tema: diz respeito ao assunto de interesse – indicadores agropecuários, mercado 

de trabalho e rendimentos, indicadores sindicais, entre outros; 

Número de controle: identifica o material utilizado para o cadastro, objetivando 

disponibilizar mais uma referência para sua rápida localização futura. O número de 

controle é preenchido somente quando este aparece na publicação; 

Site: quando disponível, conduz automaticamente para onde a informação está 

hospedada; 

Grande grupo: classificação que leva em conta o núcleo da variável. Por 

exemplo: Mercado de Trabalho, Pobreza, População, etc. 

Variável: representa a base do cadastro. Por exemplo: Emprego e desemprego. 

Desagregação: mostra como a variável é caracterizada, ou seja, o limite da 

desagregação/caracterização das variáveis; 

Valor: indica a unidade sob a qual a informação está expressa (monetária, 

quantidade, área, etc.). 

O cadastro também incorpora outras informações, como Notas e Observações 

que constam nas publicações e Observações gerais, para proporcionar melhor 

entendimento da informação cadastrada. 

Um sistema de “filtros” foi incluído de modo que, ao ser acionado, listam apenas 

as informações respectivas ao(s) item(ens) selecionado(s), possibilitando maior 

agilidade no manuseio dos mesmos.  

 O desenvolvimento do sistema de catálogo de fontes, variáveis e referências 

sobre ocupação e renda de que trata a atividade 7 estará disponível em ambiente web e 

será orientado a catálogo, isto é, privilegiará o registro e recuperação do cadastro de 

variáveis, mais do que o tratamento dos dados. Isso significa atender aos seguintes 

requisitos: 
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(i) apresentar uma interface apropriada para a caracterização completa 

(descrição) das variáveis e informações inter-relacionadas, permitindo em 

particular o registro da localização do dado ou informação; 

(ii) armazenar a descrição das variáveis e informações (catálogo) e, 

eventualmente, os dados (em formato de série histórica), quando não estiverem 

disponíveis na internet e forem adequados para a manipulação imediata; 

(iii) fornecer formas de consulta que permitam obter partes do catálogo segundo 

as características desejadas; 

(iv) permitir visualização de detalhes e impressão dos resultados das consultas; 

(v) permitir visualização dos dados, quando disponíveis na Internet ou no banco 

de dados; 

(vi) permitir exportação dos dados em formato texto delimitado, de forma a que 

possam ser tratados (isto é, manipulados e formatados) em planilha ou outro 

aplicativo. 

 

Atividade 8 

Desenvolvido o sistema de catálogo de fontes, variáveis e referências sobre 

ocupação e renda, foi possível o cadastramento de fontes e variáveis, cujo processo de 

escolha envolveu primeiramente as fontes e variáveis com possibilidades de extração de 

dados para o município de São Paulo. Dentre essas, estão: PED, CAGED, SIGAE, 

RAIS, CENSO e PNAD. 

 

SUBPRODUTO 2.1 

Atividade 3.1 – Análise e tratamento da base de dados da PED. 

Os dados da PED, conforme registrado em relatórios anteriores foram analisados 

e divulgados no Boletim trimestral – Ano 1 – nº 1 – março – 07 e no Informativo 

SMTRAB – série A – nº 1 – junho de 2007. 

 

Atividade 4 – Avaliação preliminar dos indicadores propostos com técnicos da 

Secretaria Municipal de Trabalho. 

Essa atividade é resultado da oficina, cujo cronograma, constante do contrato, 

deveria ter sido realizada em até o mês de setembro de 2007. Contudo, conforme já 
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relatado e registrado em relatórios anteriores e também na página 13 deste relatório, a 

oficina não ocorreu no prazo planejado, conforme justificativa ali registrada. 

No entanto o observatório, vem trabalhando com indicadores propostos pelos técnicos 

da SMTRAB, com maior esforço, para o programa “São Paulo Inclui”.  

Dos indicadores propostos pelos técnicos da SMTRAB foram analisados os 

indicadores do programa “São Paulo Inclui”, divulgados por meio do Informe 

SMTRAB – nº  1 referente ao mês de janeiro. Posteriormente, com sugestão de análises 

diferenciadas propostos pelos técnicos da SMTRAB, foram divulgadas as análises por 

meio do Informativo SMTRAB e do Informativo SIGAE. A análise dos indicadores 

propostos pela SMTRAB do programa “São Paulo Inclui” foram divulgados nos 

Informativos de nºs 3, 4, 5 e 6, referentes aos resultados dos meses de fevereiro, março, 

abril e maio, respectivamente.  

 

Atividade 6.1 – Diagnóstico a partir da análise e construção de indicadores da base de 

dados da PED. 

 Os indicadores da PED, relativos ao município de São Paulo, vêm sendo 

sistematicamente analisados e divulgados nos boletins acima descritos. 

 Além desse trabalho e buscando extrair outros indicadores da base PED, foram 

realizados vários encontros com os técnicos da SMTRAB e dos parceiros envolvidos, 

cujo  resultado foi a definição dos indicadores, conforme o exposto abaixo: 

(i) Taxa geral de desemprego em âmbito municipal; 

(ii) Comportamento do nível de ocupação geral no município de São Paulo; 

(iii) Índice do nível de ocupação segundo setores de atividade; 

(iv) Índice do nível de ocupação segundo posição na ocupação; 

(v) Jornada média de trabalho dos ocupados e dos assalariados no município; 

(vi) Rendimento médio real dos ocupados e dos assalariados no município; 

(vii) Índice da massa de rendimento real dos ocupados e assalariados no 

município. 
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Além da análise dos indicadores, com elaboração de tabelas e gráficos a partir 

dos descritores definidos serão realizadas as consistência dos resultados. Divulgados em 

boletim com periodicidade mensal, haverá também uma publicação semestral 

ampliando  o nível de desagregação dos indicadores previstos. Para esse efeito, técnicos 

do Dieese estão desenvolvendo um formato que dê conta de expressar as necessidades 

internas dos gestores da SMTRAB. 
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ANEXO I 
 
 
 
 

SUBPRODUTO 1.1  
PESQUISA DAS PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE 

OCUPAÇÃO E RENDA NO MUNICÍPIO DE SÂO PAULO 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 4 
Identificação e caracterização de outros usuários das informações sobre ocupação 

e renda na cidade de São Paulo 
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I 
 

Entidades sindicais de trabalhadores e 
de empresas  

 
 
 
 

 
 
 

As entidades sindicais são organizações sociais de representação de classe, cuja estrutura, 
até o presente momento, compõem-se de Sindicatos, Federações e Confederações. Abrange  
representantes de trabalhadores e de empresários. Sua organização está prevista na 
Constituição Federal de 1988 e em legislação própria prevista na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT desde 1945. 
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II 
 

Organizações Não Governamentais - 
ONGs 

 
As Organizações Não Governamentais são instituições privadas sem fins lucrativos, 
cuja denominação está definida pela Constituição Federal de 1988. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada -  IPEA em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não-
Governamentais – ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE, 
realizaram estudo a partir de dados contidos no Cadastro Central de Empresas – 
CEMPRE do IBGE (www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/cempre/default.asp), 
resultando em um registro das instituições sem fins lucrativos com atuação no Brasil. 
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III 

Secretaria Municipal de Planejamento -
SEMPLA 

Dentre os objetivos da SEMPLA, está o de elevar a qualidade de vida da população, 
particularmente no que se refere à saúde, educação, cultura, condições habitacionais, 
infra-estrutura e serviços públicos, de forma a promover a inclusão social, com 
redução das desigualdades entre diferentes camadas da população e entre regiões da 
cidade. A SMTRAB, por intermédio do Observatório, promoverá intercâmbio com o  
Departamento de Estatística e Produção de Informação (Dipro). 
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ANEXO II 
 

Fundações Privadas e Associações sem  
Fins Lucrativos no Brasil – 2002 

(IBGE) 
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As Fundações Privadas e Associações sem  
Fins Lucrativos no Brasil – 2002 

(IBGE) 
 

A lista a seguir apresenta as instituições privadas sem fins lucrativos atuantes 

no município de São Paulo, com base nos dados disponíveis no Cadastro Central de 

Empresas - CEMPRE do IBGE e sistematizado pela Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais - ABONG e pelo Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas - GIFE.  

Essa lista tem como objetivo levantar o número de organizações que atuam 

no município, bem como mapear as suas respectivas áreas de atuação.  
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EDUCAÇÃO 
 
1. Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Região Sé - AAMM 

Endereço: Rua Djalma Dutra, 70  
Bairro: Luz Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01103-010  
Fones: (11)32293935; 322940 Fax: (11)32293935  
Endereço Eletrônico: aacrianca@uol.com.br  
Página eletrônica: www.aacrianca.org.br 
CNPJ: 74.121.880/0001-90 

 
2. Ação da Cidadania São Paulo S/C - AÇÃO DA CIDADANIA 

Endereço: Rua Pedro Américo, 32 - 13º andar  
Bairro: República Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01045-010  
Fones: (11) 3362-8266 Fax: (11) 3362-8266  
Endereço Eletrônico: cidadaniasp@uol.com.br  
Página eletrônica: www.acaodacidadania.org.br 
CNPJ: 00.974.720/000158 

 
3. Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e Informação - AÇÃO EDUCATIVA 

Endereço: Rua General Jardim, 660  
Bairro: Vila Buarque Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01223-010  
Fones: (11) 3151-2333 Fax: (11) 3151-2333  
Endereço Eletrônico: acaoeduca@acaoeducativa.org  
Página eletrônica: www.acaoeducativa.org 
CNPJ: 00.134362/0001-75 

 
4. Associação Civil Anima – ANIMA 

Endereço: Av. Otacílo Tomanik, 1569  
Bairro: Rio Pequeno Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05379-070  
Fones: (11) 3763-2159 Fax: (11) 3719-3010  
Endereço Eletrônico: anima@anima.org.br  
Página eletrônica: www.anima.org.br 
CNPJ: 00.251.757/0001-58 

 
5. Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo – CDHEP 

Endereço: Rua Dr. Luiz da Fonseca Galvão, 180  
Bairro: Pq. Maria Helena Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05855-300  
Fones: (11) 5073-5512 Fax: (11) 5073-5512  
Endereço Eletrônico: cdhep@uol.com.br  
Página eletrônica:  
CNPJ: 61.580.080/0001-96 

 
6. Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT 

Endereço: Rua Duarte de Azevedo, 737  
Bairro: Santana Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 02036-022  
Fones: (11) 6978-8333 Fax: (11) 6950-1332  
Endereço Eletrônico: ceert@uol.com.br  
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Página eletrônica: www.ceert.org.br 
CNPJ: 64.161.086/0001-17 

 
7. Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde – CFSS 

Endereço: Rua Bartolomeu Zunega, 44  
Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05426-020  
Fones: (11) 3812-8681 Fax: (11) 3813-8578  
Endereço Eletrônico: cfssaude@uol.com.br  
Página eletrônica: www.mulheres.org.br 
CNPJ: 54.753.934/0001-23 

 
8. Centro Oscar Romero de Defesa dos Direitos Humanos - COR-DH 

Endereço: Rua Gravi, 62  
Bairro: Praça da Árvore Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04143-050  
Fones: (11) 577-2060 Fax: (11) 577-2060  
Endereço Eletrônico: direitoshumanos_cor@terra.com.br  
Página eletrônica:  
CNPJ: 

 
9. Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro – CPV 

Endereço: Rua São Domingos, 224  
Bairro: Bela Vista Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01326-000  
Fones: (11) 3104-7995 Fax: (11) 3104-3133  
Endereço Eletrônico: cpvsp@cpvsp.org.br  
Página eletrônica: www.cpvsp.org.br 
CNPJ: 46.565.065/000185 

 
10. Instituto Ecoar para Cidadania – ECOAR 

Endereço: Rua Rego Freitas, 454 - 2º andar  
Bairro: Vila Buarque Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01220-010  
Fones: (11) 3129-5765 Fax: (11) 3129-5765  
Endereço Eletrônico: ecoar@ecoar.org.br  
Página eletrônica: www.ecoar.org.br 
CNPJ: 69.108.124/0001-91 

 
11. Comunicação em Sexualidade – ECOS 

Endereço: Rua Araújo, 124 - 2º andar  
Bairro: Centro Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01220-020  
Fones: (11) 3255-1238 Fax: (11) 3255-1238  
Endereço Eletrônico: ecos@ecos.org.br  
Página eletrônica: www.ecos.org.br 
CNPJ: 60.260.957/0001 -07 

 
12. Organização de Mulheres Negras - FALA PRETA! 

Endereço: Rua Arruda Alvim, 96 sala 1  
Bairro: Jd. Paulistano Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05410-020  
Fones: (11) 3277-4727 Fax: (11) 3277-5025  
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Endereço Eletrônico: fapreta@falapreta.org.br  
Página eletrônica: www.falapreta.org.br 
CNPJ: 01.847.932/0001-37 

 
13. Fundação Fé e Alegria do Brasil - FÉ E ALEGRIA 

Endereço: Rua Rodrigo Lobato, 141  
Bairro: Sumaré Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05030-130  
Fones: (11) 3865-9761 Fax: (11) 3865-9761  
Endereço Eletrônico: falegria@uol.com.br  
Página eletrônica: www.fealegria.org.br (em construção) 
CNPJ: 46.250.411/0001-36 

 
14. Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual – GTPOS 

Endereço: Av. Onze de Junho, 943 (altos)  
Bairro: Vila Clementino Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04041-053  
Fones: (11) 5572-7331 Fax: (11) 5572-7331  
Endereço Eletrônico: gtpos@gtpos.org.br  
Página eletrônica: www.gtpos.org.br 
CNPJ: 60.524.170/0001-05 

 
15. Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho – IBEAC 

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 2083  
Bairro: Sumaré Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01255-000  
Fones: (11) 3864-3133 Fax: (11)3864-3133  
Endereço Eletrônico: ibeac@uol.com.br  
Página eletrônica: ibeac.org.br 
CNPJ: 47.460.183/0001-91 

 
16. Formação Continuada de Educadores - INSTITUTO AVISA LÁ  

Endereço: Rua Harmonia, 1040  
Bairro: Sumarezinho Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05435-001  
Fones: (11) 3032-5411 Fax: (11) 3812-4389  
Endereço Eletrônico: institutoavisala@uol.com.br  
Página eletrônica: www.avisala.org.br 
CNPJ: 57.182.503/0001-42 

 
17. Instituto Paulo Freire – IPF 

Endereço: Rua Cerro Corá, 550 - Sala 22  
Bairro: Alto da Lapa Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05061-100  
Fones: (11) 3021-5536 Fax: (11) 3021-5536  
Endereço Eletrônico: ipf@paulofreire.org  
Página eletrônica: www.paulofreire.org 
CNPJ: 69.270.486/0001-84 

 
18. Instituto Socioambiental – ISA 

Endereço: Av. Higienópolis, 901 - sala 30  
Bairro: Higienópolis Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01238-001  
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Fones: (11) 3515-8900 Fax: 3515-8904/3515-8922  
Endereço Eletrônico: isa@socioambiental.org  
Página eletrônica: www.socioambiental.org 
CNPJ: 00.081.906/0001-88 

 
19. Serviço À Mulher Marginalizada – SMM 

Endereço: Rua Samuel Brenner, 13  
Bairro: Bom Retiro Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01122-040  
Fones: (11) 3228-4955 Fax: (11) 3227-6825  
Endereço Eletrônico: smm@smm.org.br  
Página eletrônica: www.smm.org.br 
CNPJ: 66.663.188/0001-66 

 
20. Fundação SOS Mata Atlântica - SOS MATA ATLANTICA 

Endereço: Rua Manoel da Nobrega, 456  
Bairro: Paraiso Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04001-001  
Fones: (11) 3055-7888 Fax: (11) 3885-1680  
Endereço Eletrônico: voluntariado@sosma.org.br/smata@alternex.com.br  
Página eletrônica: www.sosmatatlantica.org.br 
CNPJ: 57.354.540/0001-90 

 
21. Associação Saúde Sem Limites – SSL 

Endereço: Rua Três de maio, 223  
Bairro: Vila Clementino Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04044-020  
Fones: (11) 5539-3803 Fax: (11) 5539-2968  
Endereço Eletrônico: sslim@uol.com.br  
Página eletrônica: www.saudesemlimites.org.br 
CNPJ: 00.456.212/0001-88 

 
22. União Cristã Brasileira de Comunicação Social – UCBC 

Endereço: Avenida Jabaquara, 2400 - Sala 03  
Bairro: Mirandópolis Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04046-400  
Fones: (11) 5589-2050 Fax: (11) 5589-2050  
Endereço Eletrônico: ucbc@ucbc.org.br  
Página eletrônica: ucbc.org.br 
CNPJ: 42.171.454/0001-75 
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TRABALHO E RENDA 
 
1. Ação da Cidadania São Paulo S/C - AÇÃO DA CIDADANIA 

Endereço: Rua Pedro Américo, 32 - 13º andar  
Bairro: República Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01045-010  
Fones: (11) 3362-8266 Fax: (11) 3362-8266  
Endereço Eletrônico: cidadaniasp@uol.com.br  
Página eletrônica: www.acaodacidadania.org.br 
CNPJ: 00.974.720/000158 

 
2. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP 

Endereço: Rua Morgado de Mateus, 615  
Bairro: Vila Mariana Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04015-902  
Fones: (11) 5574-0399 Fax: (11) 5574-5928  
Endereço Eletrônico: cebrap@cebrap.org.br  
Página eletrônica: www.cebrap.org.br 
CNPJ: 62.579.164/0001-72 

 
3. Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos – CGGDH 

Endereço: Rua Guaporé, 361  
Bairro: Ponte Pequena Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01109-030  
Fones: (11) 3326-2643 Fax: (11) 3313-4944  
Endereço Eletrônico: gaspargarcia@uol.com.br  
Página eletrônica: www.gaspargarcia.sites.uol.com.br 
CNPJ: 59.940.080/0001-08 

 
4. Centro Oscar Romero de Defesa dos Direitos Humanos - COR-DH  

Endereço: Rua Gravi, 62  
Bairro: Praça da Árvore Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04143-050  
Fones: (11) 577-2060 Fax: (11) 577-2060  
Endereço Eletrônico: direitoshumanos_cor@terra.com.br  
Página eletrônica:  
CNPJ: 

 
5. Instituto Ecoar para Cidadania – ECOAR 

Endereço: Rua Rego Freitas, 454 - 2º andar  
Bairro: Vila Buarque Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01220-010  
Fones: (11) 3129-5765 Fax: (11) 3129-5765  
Endereço Eletrônico: ecoar@ecoar.org.br  
Página eletrônica: www.ecoar.org.br 
CNPJ: 69.108.124/0001-91 

 
6. Rede Mulher de Educação – RME 

Endereço: Rua Coriolano, 28  
Bairro: Vila Romana Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05047-000  
Fones: (11) 3873-2803 Fax: (11) 3862-7050  
Endereço Eletrônico: rdmulher@redemulher.org.br  
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Página eletrônica: www.redemulher.org.br 
CNPJ: 52.580.529/0001-25 

 
7. Fundação SOS Mata Atlântica - SOS MATA ATLANTICA 

Endereço: Rua Manoel da Nobrega, 456  
Bairro: Paraiso Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04001-001  
Fones: (11) 3055-7888 Fax: (11) 3885-1680  
Endereço Eletrônico: voluntariado@sosma.org.br/smata@alternex.com.br  
Página eletrônica: www.sosmatatlantica.org.br 
CNPJ: 57.354.540/0001-90 
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DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
 
1. Ação da Cidadania São Paulo S/C - AÇÃO DA CIDADANIA 

Endereço: Rua Pedro Américo, 32 - 13º andar  
Bairro: República Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01045-010  
Fones: (11) 3362-8266 Fax: (11) 3362-8266  
Endereço Eletrônico: cidadaniasp@uol.com.br  
Página eletrônica: www.acaodacidadania.org.br 
CNPJ: 00.974.720/000158 

 
2. Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT 

Endereço: Rua Duarte de Azevedo, 737  
Bairro: Santana Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 02036-022  
Fones: (11) 6978-8333 Fax: (11) 6950-1332  
Endereço Eletrônico: ceert@uol.com.br  
Página eletrônica: www.ceert.org.br 
CNPJ: 64.161.086/0001-17 

 
3. Centro Oscar Romero de Defesa dos Direitos Humanos - COR-DH 

Endereço: Rua Gravi, 62  
Bairro: Praça da Árvore Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 04143-050  
Fones: (11) 577-2060 Fax: (11) 577-2060  
Endereço Eletrônico: direitoshumanos_cor@terra.com.br  
Página eletrônica:  
CNPJ: 

 
4. Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI-SP 

Endereço: Rua Padre Carvalho, 175  
Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05427-100  
Fones: (11) 3518-8961 Fax: (11) 3518-8961  
Endereço Eletrônico: cpisp@cpisp.org.br  
Página eletrônica: www.cpisp.org.br e www.quilombo.org.br 
CNPJ: 51.751.048/0001-72 

 
5. Organização de Mulheres Negras - FALA PRETA! 

Endereço: Rua Arruda Alvim, 96 sala 1  
Bairro: Jd. Paulistano Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05410-020  
Fones: (11) 3277-4727 Fax: (11) 3277-5025  
Endereço Eletrônico: fapreta@falapreta.org.br  
Página eletrônica: www.falapreta.org.br 
CNPJ: 01.847.932/0001-37 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
1. Ação da Cidadania São Paulo S/C - AÇÃO DA CIDADANIA 

Endereço: Rua Pedro Américo, 32 - 13º andar  
Bairro: República Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01045-010  
Fones: (11) 3362-8266 Fax: (11) 3362-8266  
Endereço Eletrônico: cidadaniasp@uol.com.br  
Página eletrônica: www.acaodacidadania.org.br 
CNPJ: 00.974.720/000158 

 
2. Associação Civil Anima – ANIMA 

Endereço: Av. Otacílo Tomanik, 1569  
Bairro: Rio Pequeno Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05379-070  
Fones: (11) 3763-2159 Fax: (11) 3719-3010  
Endereço Eletrônico: anima@anima.org.br  
Página eletrônica: www.anima.org.br 
CNPJ: 00.251.757/0001-58 

 
3. Fundação Fé e Alegria do Brasil - FÉ E ALEGRIA 

Endereço: Rua Rodrigo Lobato, 141  
Bairro: Sumaré Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 05030-130  
Fones: (11) 3865-9761 Fax: (11) 3865-9761  
Endereço Eletrônico: falegria@uol.com.br  
Página eletrônica: www.fealegria.org.br (em construção) 
CNPJ: 46.250.411/0001-36 

 
4. Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS - GAPA-SP 

Endereço: Rua Pedro Américo, 32 - 13º andar  
Bairro: Centro Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01045-010  
Fones: (11) 3333-5454 Fax: (11) 3333-2528  
Endereço Eletrônico: gapabrsp@terra.com.br  
Página eletrônica: www.gapabrsp.org.br 
CNPJ: 54.530.886/0001-04 

 
5. Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São 

Paulo - GRUPO PELA VIDDA-SP 
Endereço: Rua General Jardim, 566  
Bairro: Vila Buarque Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01223-010  
Fones: (11) 3258-7729 Fax: (11) 3258-7729  
Endereço Eletrônico: gpvsp@uol.com.br  
Página eletrônica: www.aids.org.brwww.camisinha.org.br 
CNPJ: 67.836.288/0001-00 

 
 

 


