
Retrospectiva 2020

Reunião de 28/01/2021
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) Pauta 28/jan/2021: 

• Retrospectiva 2020
• Participantes, frequência
• Sumário dos tópicos abordados em cada mês 

• Planejamento 2021
• Validação pautas centrais
• Composição dos GTs
• Cronograma 2021

• Dados COVID Paraisópolis



Frequência últimos 12 meses
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Pauta: Trabalho e Geração de Renda - iniciativas em Paraisópolis

• Emprega Comunidades: na UMCP, conexão entre candidatos e empresas. 

Maior publico: mulheres 50+ buscando trabalhar perto de casa. Preconceitos: 
negros, LGBT, deficientes

• Secr Desenv Econ e Trabalho (Est e Mun): cursos de qualificação 

ViaRápida (ETEC) – hoje demanda<oferta. Algoritmos para critérios 
prioridade de atendimento: 1º deficiência 2o desemprego 3º menor renda 

• PECP: Capacitação Profissional: pre-requisito = ser alfabetizado. Perfil 

majoritariamente feminino.

• Ass. Crescer Sempre ensino profissional para 18+ de Paraisópolis. 1 

curso/pessoa. Beleza; Manutenção, SENAC

• Motivos de evasão: trabalho, mudança de moradia, demanda filhos

• Carta p/ Secr Munic Educação SP (Bruno Caetano): queixas 

encerramento contrato ATEs sem reposição, teatro CEU sem técnico de som, 
quadra externa CEU c/ pontos vazados no alambrado (protoc. 9/mar/20)
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Pauta: Assistência Social – Enfrentamento da COVID-19

Pensar estratégias em rede para minimizar impactos do covid

• UBSs:  
• busca do quadro tríade reconhecimento pelo trabalho das equipes de saúde

• Pesquisa Prof João Meyer FAU-USP 2016: 26 m2/moradia, metade 

tem um comodo + cozinha + banheiro

• PECP: atende famílias com 3-4 pessoas; distr 12 mil kits higiene (volus)

• CUFA: doação JBS-Friboi (21 ton)

• UMCP: 
• presidentes de rua: grupos de 50 famílias; 180 inscritos hoje
• 2 centrais de isolamento (em reforma EE MZ e ETELV)
• Buffet Mãos de Maria: 700 marmita/d via presid. Rua

• “Adote uma diarista”
• ProSaber e Casa da Amizade: ações atendimento seu publico
• Banco de dados das famílias: sugestões para organização: 

cadastros PSF? CRAS? Presidentes de rua?
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Pauta: Saúde parte I – Enfrentamento da COVID-19

• Risco familiar de saúde: escala Coelho Savassi

• Boletim epidemiológico

• Ambulâncias UMCP

• Fluxos nas UBSs: diferenciados para casos mais leves

• Centrais de isolamento (2): para pacientes contaminados porem com 

sintomas leves. Reformadas 2 escolas estaduais, instalados sistemas de 
monitoramento. Divididos por tempo de sintomas: 0-9 e 10-14 dias. Equipe 100 
pessoas (limpeza, adm, cuidadores, cozinha, segurança e voluntários 

• Projeto Paraisópolis Agradece: 430 profissionais de saúde homenageados 

com desenhos das crianças de Paraisópolis
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Pauta: Educação parte I - Enfrentamento COVID-19

• informe COVID 

• material pedagógico impresso: entrega nas escolas (est), problemas correio (mun)

• ensino emergencial remoto: ~30% dos alunos acessam

• formação dos professores para Google Sala de Aula: live de 3h (mun)

• educação infantil pública: status

• iniciativas em andamento: pelas instituições/ONGs
• Crescer S: EM GSA; JC e Ed: inf whattsapp; todos mat impresso
• Parceiros da Educação: em 2020 fez convenio EE MA e ETELV (parceiro master

Itau Social, Bem Maior e Fund Lehman). Iniciado e interrompido Nivelamento 
de Aprendizagem para Alunos (formação coordenadores e profs de Port e 
Mat com metodologias ativas utilizando sequencias didáticas). Plataformas 
Matific, Mangahigh, Guten. MZ fez planejamento estratégico. 

• Homero: projeto Conectados: financ tablets (parc Magalu); doação tablets
(Inst. Peninsula)

• CA: SE LOGA, Paraisopolis: apoio aos alunos no GSA

• MC 2020: possibilidades concursos logo/redação , encontro gestores, live? 
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Pauta: Esporte, Cultura&Lazer - Enfrentamento COVID-19

• Atividades atuais

• PECP – Esportes: 50% home office, 50% no polo Miguel de Cervantes para 
atendimento de filhos de profissionais da linha de frente da COVID. Pesquisa de regras 
para trabalho em grupo na pandemia

• PECP – Cultura: oficina de musicalização

• Skate Solidário: ajuda humanitária para famílias dos alunos

• Mostra Cultural: 2 encontros de gestores: 6/mar (“Diálogos para trabalho em rede”, 
na Graded) e 19/jun (“Como vencer o medo pela incerteza do amanhã”, por zoom) 
facilitados por Iris Educacional

• “Brainstorm” retomada escolas:  mesa redonda escolas/ONGs : PECP, Paulo 
Freire, ProSaber, CCT, UDMC, CEU Paraisopolis, CI, Skate Solidario, Central 
Triagem, MSE-VA, Casa da Amizade, ELAS
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Pauta: Urbanização I

• Parque Paraisopolis Lourival Clemente: Guilherme Brito 
esclarece escopo dos trabalhos do parque e mostra 
detalhamento do projeto.

• Serviço Social SEHAB:  
• atendimento é  à distância. 
• estão reassentando famílias de 2009. 
• dificuldade da escolha da unidade e sobre aceitação das 

regras de convivência. 
• entrega de 50 UH condomínio M (Sanfona) prevista set/20. 
• projeto dos outros prédios (349 UH) aguardam licitação
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Pauta 1: Zeladoria
Pauta 2: Meio Ambiente/Resíduos
-CTP:  Histórico da Coopercaps e melhoria significativa do 
salário do cooperado. Matutenção geral, limpeza, 
documentação e implementação do PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos ambientais. 
• Média de Produção 2019: 150 ton/mês, jan20: 200ton. 
• Atividades suspensa em 20/03/20
-PAVS – programa da sec de saúde da cidade de SP. APA 
referência na UBS. O cronograma foi alterado para intensificar 
atividades com a demanda da COVID-19. Ações do PAVS nas 
UBS´s 1,2 e 3: Comunicação com foco na Cultura de Paz 
abordando temas relevantes, Castração, Pediculose, impacto de 
animais sinantrópicos, descarte inadequado de resíduos, 
desmatamento, economia de água, PVR´s, ação contra Aedes 
aegypti, arboviroses, entre outros
-Programa CRV: coleta seletiva em periferias, Educação 
Popular e SocioAmbiental, Êxodo urbano
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Pauta 1: Enfrentamento ao COVID-19

• Apresentação de dados do território: maior incidência de casos 
com baixo número de óbitos (testagem mais ampla)

• Inqueritos sorológicos
• Apresentação do Relatório Gerencial Covid-19 -17/09/20
• Notificações de SG/semana epidemiológica
• Dados COVISA

Pauta 2: EDUCAÇÃO II
• IDEB 2019 Paraisópolis seguiu a mesma linha nacional 

(microdados ainda não disponiveis)
• Dados divulgados para escolas com mínimo de 80% de 

participação
• IDEB entre 3,4 e 6,0
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Pauta: Saúde II
UBS´s I,I,III
• Inquérito Sorológico
• Todos os serviços retomados e força-tarefa campanha vacinação Poliomielite
• Vacinação H1N1 e campanha Multivacinação
• COVID-19: gradativa desaceleração de casos
• Novo prontuário eletrônico 
• Comunicação: Tele-atendimentos e whatsapp
STS-CL (UBS´s, AMA, CAPS)
• Quadro de famílias cadastradas, serviços e atendimentos, configuração das 

agendas médica e de enfermagem
• Prontuário Eletrônico
• Pedido de mas um CAPS para Paraisópolis
Centro de Isolamento- Projeto Casulo/ Parceiros da Educação
• Funcionamento entre 29.04 e 10.08.20
• Visitas das equipes de saúde, desafios de adesão, contato, parcerias, rotina, 

estratégias para melhorar adesão, 1580 testes rt-PCR, equipe 
multidisciplinar, legado para as escolas estaduais Etelvina e Maria Zilda, 
recursos envolvidos, doações, atendimento psicológico após alta, 
encaminhamento das doações após encerramento do serviço.

CECCO: esclarecimento sobre a proposta  do serviço com equipe 
multidisciplinar
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Pauta 1: Enfrentamento ao COVID-19

• Relatório de nov/20: SRAG
• Notificações Einstein do território
• Incidência de SG e SRAG
• Mapas de incidência e mortalidade por COVID-19 no território e no MSP
• Pandemia pressiona hospitais particulares

Pauta 2: Zeladoria e Urbanização

Parque Lourival Clemente: transmissão ao vivo das obras do parque. Atraso
significativo devido pandemia, mas obras agora aceleradas
SEHAB: entrega de 50 UH. –cond M, semp previsão de início de obras de 349UH
restantes. Córrego do Antonico: saiu icitação das obras em 18/11 e conselheiros
foram chamados. Previsão do tempo de obra: 30 meses. Pz de 30 das para
revisão do projeto. Área para novo canteiro de obras está em análise.
Programa CRV: status do projet, Coleta experimenta na UBSi e EMEF P.Freire,
Workshop cm ACREP e UDMC adiado por agravamento da pandemia.
Praça da Cidadania: Fotos do local, previsão de inauguração
05.12.20 e divulgação do ganhador do edital aberto para gestão da
praça



Pauta: Cronograma 2020 de Apresentação dos GT´s

• Fevereiro: Trabalho/Geração de renda

• Março: Assistência Social/Cidadania

• Abril: Saúde – parte I

• Maio: Educação I

• Junho: Esporte, Cultura&Lazer

• Julho: Urbanização I

• Agosto: Zeladoria /Meio Ambiente&Residuos

• Setembro: Educação II

• Outubro: Saúde II

• Novembro: Zeladoria/Urbanização II



Pauta: Cronograma 2021 de Apresentação dos GT´s
(sublinhados os nomes dos lideres de cada GT)

• 28/jan/21: Retrospectiva 2020, Planejamento 2021
• 25/ fev/21: Saúde I (saúde mental, vacina); Educação (fluxo alunos, status 

retomada)
GT: gestoras UBS, Andrea
• 25/mar21: Assistência Social/Inclusão/Vitimas de violência
GT: PECP, MSE-VA, Inst ELA
• 29/abr/21: Trabalho/Geração de renda
GT: PECP, Crescer S., Rampa (Gisela), Sirlene
• 27/mai/21: Educação I  (status ensino hibrido, crianças inclusão)
GT: Terezinha, Luciene, Maria, Mônica, Eduardo
• 24/jun/21: Esporte, Cultura & Lazer
GT: Marcelo, Michelle, PECP (Cleber, Suelen?), Lucas (CA)
• 29/jul/21: Urbanização I
GT: Sirlene, SEHAB (Alexia?Katia?)
• 26/ago/21: Zeladoria / Meio Ambiente & Resíduos
GT: Andrea, Michelle, Ricardo (CTR), Boris?
• 30/set/21: Educação II
GT: Terezinha, Luciene, Maria, Mônica, Eduardo
• 28/out/21: Saúde II (STSCL)
GT: Tereza, Luzimar
• 25/nov/21: Urbanização II
GT: Sirlene, SEHAB (Alexia?Katia?)


