
TEMÁTICAS 

TRABALHADAS
PONTOS FORTES PONTOS DE ATENÇÃO OPORTUNIDADE DE ATUAÇÃO PARA 2018

1. Trabalho e 

Geração de Renda -
Apresentação pouco profunda e não 

consolidada

Apresentar dados consolidados sobre Paraisópolis: 

cooperativas, comércios, % de desemprego

2. Equidade de 

Gênero
Aproximação com o tema

Trazer um recorte sobre equidade de gênero 

com as mulheres da comunidade

Levantar e ampliar a divulgação das Instituições 

voltadas para mulheres

Trazer um recorte sobre equidade de gênero com 

as mulheres da comunidade.

Levantar e ampliar a divulgação das Instituições 

voltadas para mulheres

3. Violência 
Assunto foi tangenciado em outros GT's 

(zeladoria e saúde - atendimentos nos 

dias do baile funk)

Na 1/2 reunião dedicada ao tema não houve 

apresentação / discussão

Convite para CDCM-Mulheres Vivas, Conselho 

Tutelar 

Dados sobre violência  contra idosos em 

Paraisópolis

4. Educação
Atingiram o proposto (pesquisas)

Qualidade das apresentações
Utilização de modelos educacionais tradicionais

Necessidade de soluções /estratégias que  se 

adequem aos jovens de Paraisópolis

5. Cultura, Esporte 

e Lazer  

Mostra cultural: grande participação de 

escolas e comunidades

Parceria com outras secretarias na divulgação 

de suas atribuições.

Compartilhar mais informações sobre lazer e 

cultura na comunidade.

Parceria com outras secretarias na divulgação de 

suas atribuições

Compartilhar mais informações sobre lazer e 

cultura na comunidade.

6. Urbanização
Mapeamento Paraisópolis

SEHAB contribuiu com informações 

mesmo sem compor o GT

Não houve devolutiva para Multi do 

mapeamento proposto 

Avaliação crítica dos dados apresentados 

SEHAB participar do GT.

Fomentar discussões com comunidade sobre 

expectativas para projetos de urbanização

7. Saúde

Dados estatíticos 

Presença em muitas reuniões 

Base anual de comparação

Rotina das ACS

Saúde do Homem

Total de pessoas infectadas e contaminadas 

não é compartilhado

Estimativas HIV: pessoas em tratamento e 

comparativo com os últimos 3 anos.

Consolidar dados sobre outras doenças: Febre 

amarela, Zika, Leptospirose.

Ações possíveis relacionadas ao lixo

8. Zeladoria Pesquisa com a comunidade

Pesquisa poderia ser mais abrangente 

Faltou diagnóstico / avaliação dos serviços de 

coleta realizados em Paraisópolis

Incorporar ao GT de sustentabilidade para ampliar 

a discussão ou criar um GT de cidadania. 

9. Consumo 

Sustentável

Pesquisa realizada in loco e a 

desmistificação da educação financeira - Oficinas de sustentabilidade e educação financeira 

nas escolas. 
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