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JUSTIFICATIVA - PL 0630/2018 
O Campeonato SUSdance tem como objetivo a promoção da saúde física e mental 

através da dança, com foco especial nos jovens do bairro de Perus. 

Em 2014, a Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba/Perus (STSPP), ligada à 
Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Planejamento Estratégico Situacional (PES) com o 
objetivo de mapear as principais dificuldades do bairro de Perus no âmbito da saúde. 

Através do PES, identificou-se que os maiores problemas de saúde da região de Perus 
consistiam na elevada incidência de uso de substâncias psicoativas pelos jovens; na elevada 
incidência de transtornos mentais; no alto índice de gravidez na adolescência e no maior 
coeficiente de mortalidade infantil do Município. 

A estratégia traçada após análise dos dados levantados pelo PES baseou-se na 
realização de palestras e discussões, ao que foi acrescentado, como forma de alcançar maior 
adesão dos jovens, a dança de rua, com a participação de um grupo conhecido de dançarinos 
locais. Importante ressaltar que as atividades tiveram como foco não o lado negativo da 
discussão, como a doença e a violência, mas o positivo, como a esperança e as virtudes, de 
maneira a buscar um resultado positivo, em termos emocionais e psicológicos, para os 
participantes. 

O projeto SUSdance teve sua primeira edição em 2015, no bairro de Perus, como 
mecanismo para adereçar os problemas identificados pelo PES. O projeto envolveu a 
realização de atividades em várias escolas municipais e estaduais do bairro, incluindo desde 
palestras sobre a saúde até discussões sobre paz e cidadania. 

Após esse ciclo de palestras, que aconteceu de abril a junho, foi realizado um concurso 
de dança de rua estilo "break", envolvendo grupos de todas as escolas inscritas, que culminou 
em um grande evento social na comunidade, com o envolvimento das Secretarias de Saúde, 
Educação e Cultura, denominado SUSdance. 

Nos anos que se seguiram, o projeto continuou a acontecer e a se aperfeiçoar, sem 
perder sua essência. Além da conscientização da população jovem local sobre temas 
importantes como a saúde e a cidadania, o SUSdance funciona como instrumento de 
integração social e melhoria da qualidade de vida dos jovens da região. 

O projeto tem um impacto direto na vida de muitos jovens, possibilitando que eles 
tenham coragem para buscar seus sonhos e se formem como pessoas e como cidadãos. Além 
disso, o projeto acaba impactando indiretamente na vida de toda a população da região e do 
município, já que ações que promovem a educação e a cidadania tendem a incidir, ainda que 
indiretamente, nos índices de criminalidade e na qualidade de vida local. 

Certa da relevância da presente proposta, conto com o apoio dos pares para a 
aprovação desta propositura. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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