Criar programa de geração de renda Inter Secretarias envolvendo as secretarias de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Cultura e Meio Ambiente utilizando o apoio de equipamentos existentes que serão
Pontos de Geração de Renda – cada equipamento com atividades conforme a infraestrutura oferecida. O
programa deve integrar ações ou programas específicos (por falta de espaço os programas específicos estão
em proposta separada)
É importante destacar que o sucesso da geração de renda está na intersecção dos programas tornando o
empreendedor popular independente de recurso público e gerador da própria sustentabilidade do programa.
No Butantã equipamentos que tem infraestrutura adequada para iniciar o programa em 2022:
Parque do Jockey: Horta comunitária, feiras diurnas com eventos culturais e esportivos
CRESAN: horta comunitária, cozinha comunitária (produção de marmitas para as famílias próximas ao
equipamento) e entreposto para distribuição de alimentos.
Casa de Cultura: realização de feiras com eventos culturais e oficinas
Sacolão: entreposto para logística de comercialização.
ESTE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO E OS PROGRAMAS ESPCÍFICOS
A CADA SECRETARIA ESPECÍFICA.
- Realização de feiras acompanhadas de eventos culturais onde os empreendedorres populares poderão
comercializar os seus produtos sejam eles artesanato, produtos naturais, alimentos prontos ou produtos de
hortas comunitárias e os artistas poderão oferecer apresentações e oficinas.
- Programa especifico de suporte a formação de hortas comunitárias que poderão oferecer alimentos para a
propria comunidade assim como também para comercialização no território (considerando que a horta tem
um tempo inicial que implica no investimento do plantio)
- Programa específico para equipar espaços que possam oferecer espaço e equipamento de
acondicionamento para instalação de Entreposto de Mercadorias dos empreendedores populares de forma a
facilitar a logística de transporte e oferecendo espaço e infraestrutura de armazenamento e
acondicionamento.
- Programa específico de suporte a criação de espetáculos artisticos de formação artística.
- Programa de formação dos empreendedores populares. Nesse momento de crise extrema o empreendedor
popular tem dificuldades na formalização do empreendimento. Importante levar em consideração esse
quisito sem deixar de ter como meta o fortalecimento do trabalho e do empreendimento. Assim deve fazer
parte do programa além do suporte para comercialização e promoção de eventos que unem o comercio e o
entretenimento, formação tecnica e administrativa para os empreendimentos e trabalhadores.

