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Reunião de 26/01/2023



Pauta 26/jan/2023: 

• Dados COVID Paraisópolis (adiado)

• Retrospectiva 2022
• Sumário dos tópicos abordados em cada mês 

• Planejamento 2023
• Validação pautas centrais
• Sugestão de temas em cada pauta
• Validação da composição dos GTs
• Cronograma 2023
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• Panorama COVID-19, atualização dados  

• aumento de óbitos por SRAG

• aumento de positivos com a variante Omicron

• visita domiciliar para busca ativa de idosos não-vacinados (alunos 

medicina Einstein) 

• Pauta: Saúde I

• NAAPA (DRE-CL): 13 pessoas, atendimento interdisciplinar itinerante nas 

escolas para cuidar do emocional das crianças (depressão, violência 

domestica, auto-mutilação, tentativas de suicídio e suicídio). Identificadao

maior numero de crianças do espectro autista. Adolescentes: dificuldades 

relativas a identidade/orientação sexual. 

• CAPS Alcool&Drogas: obras suspensas, nova licitação

• NASF: Dr. Claudio Viegas não trabalha mais em Paraisópolis

• Novo teste diagnostico rápido de COVID: pesquisa em desenvolvimento pelo 

Hosp. Clinicas de SP, ensaio no AMA Paraisópolis (foco nos assintomáticos+) 

• Instituto Ela: campanha “Adote um ciclo”. Divulga Semana Escolar de 

Combate à Violência contra Mulher. 
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• Panorama COVID-19

Pauta: Assistência Social e Violência Contra a Mulher

• SAS CL e CRAS-VA: retomaram atendimento presencial. Severas 

demandas. Agendamento para fluxo habitacional, recadastro BCP, 

entrega cartão “Bolsa do Povo”. Faltas 40%. Coordenadora CREAS de 

ref em licença medica. Abertura de CCAs em Paraisópolis esbarra na 

indisponibilidade de imóveis aptos c/ aluguel até 0,8% valor venal IPTU.

• CDCM Mulheres Vivas (Centro de Defesa e de Convivência da 

Mulher): frequentado por 200 mulheres de Paraisópolis, alvo principal 

da violência: mulheres pobres não-brancas

• NUDEM Núcleo Defesa da Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher: 

foca em casos coletivos (Defensoria trata casos individuais); prioridade 

para mulheres vitimas de violencia

• CCINTER: 207 inscritos, 6-90 a (sendo 150 crianças),  há 9 meses em 

Paraisópolis

• Centro Dia do Idoso: deslocado de Paraisopolis p/ Estr de Itapecirica
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Pauta: Trabalho e Geração de Renda

• Emprega Comunidades: desde 2017, 15 mil cadastrados, nível de 
qualificação diversificado. 2ª a 6ª manhã. Vagas com registro CLT. Inclui 
Jovem Aprendiz 16+. Apoio jurídico. 

• Capacitação Profissional PECP: empregabilidade 2021: 45% dos alunos. 

Foco 2022: aumentar parcerias e dobrar empregabilidade. 

• Ensino profissionalizante A. Crescer Sempre: cursos oferecidos para 

adultos 18+ nas áreas de Beleza, Manutenção Residencial, SENAC. 

Evasão 22%. Ativos 1º sem 2022: 233. De 2017-hoje: 1542 formados
• Escola de Formação da Praça da Cidadania: receberam 1800 alunos em 1,4 a 

de atuação. Cap. maxima 140 alunos/mes. Certificados Centro Paula Souza. 
Cursos 60h: adm e infraestr., beleza (maquiagem, cabelereiro, barbearia, 
manicure), cuidador de idosos, gastronomia (panificação, confeitaria, pizza, 
salgadeiro), informática, corte e costura.

• SEBRAE: atendimento presencial em posto no G10 Favelas (Pavilhão Social). 
SEBRAE tem 10 mil vagas para oferecer no estado de SP – não preenchem 
por falhas na comunicação.

• Formato da Multi: feita votação por email pre-reunião + voto virtual nesta 
reunião. Decisão: reuniões normalmente virtuais, com uma presencial por 
semestre (a ser definida uma em 2022) 
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• Panorama COVID-19: faixa problemática = adolescentes

Pauta: Educação parte I

• Evasão/absenteismo em Paraisopolis: alto % faltas alunos 9º EF 

• Alfabetização: 

• PS: crianças 6-8 a não sabem escrever seu nome

• C.Amiz: 56% não-alfabetizados entre alunos de 3º a 9º EF

• Recuperação intensiva para fortalecimento de aprendizagem: 2º a 6º EF, 

4h/sem Port+Mat; vagas para somente 15% dos alunos. Escolas presentes 

concordaram que a situação é desesperadora.

• Ensino Medio: pioras entre 2019 e 2021. Em Mat 66% alunos do 3º EE M. 

Zilda tem conhecimento Abaixo do Basico (rede estadual est SP 59%)

• PECP-Nucleo Educação: 325 crianças 6-14ª, 2 x 2h/sem. Proj Cientistas do 

Amanhã: parceria c/ EMEF P.Freire (35 alunos 9º EF)

• Mostra Cultural de Paraisopolis: tema Águas. Concursos de logotipo (4@15 a) 

e Redação (E. Médio). Inscrições para evento virtual em 17/set/22 com salas 

temáticas e “live”.
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Panorama COVID-19

Pauta: Esporte, Cultura&Lazer

• PECP-Núcleo Esportes: em 2021 foram 28.724 atendimentos para 789 
beneficiários, 4 a 60 anos. Vôlei, basquete, futebol, frisbee, handebol, 

atividades de quadra, esportes com raquete, rugby, judô, jiu-jitsu, 

capoeira, yoga

• Skate Solidário: 60 alunos em Paraisópolis (1 h/sem)

• PECP-Núcleo Arte&Comunicação: em 2021 foram 19247 para  
atendimentos para 899 beneficiários, 4 a 60 anos. Baixa evasão de crianças 

neuro atípicas

• Sarau de Paraisopolis: existe há 11 anos; desde mai/22 voltou a ser 

presencial no Espaço Pipa

• Galeria Beco Visceral: galeria de fotografia de rua. 13 fotógrafos. 

Montaram exposição “Rolê em Paraisópolis”

• ABR Dança Livre: divulgada parceria com escola de Ribeirão Pires
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Panorama COVID-19

Pauta: Urbanização I
• Propostas urbano-ambientais (IAU e Biociências da USP): 

- publicação sobre técnicas alternativas de construção civil
- oficina Corrego Antonico 13/ago/22 para crianças de 9@12 

a (percurso+registro fotográfico+mapa coletivo) 

• Programa Viver Melhor do Est SP: foco na inadequação habita-
cional. SP (est): 13,5 milhões domicílios (24% inadequados). Em 
Paraisópolis: projetam 880 intervenções no Grotão (jun-
dez/22)

• Córrego do Antonico
• 2 frentes: J. Colombo e Paraisopolis – estão na fase 2
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Panorama COVID-19

Pauta: Meio Ambiente & Zeladoria
• Coopercaps: 2019: assumiu Central de Triagem de Residuos de 

Paraisopolis com estrutura precária; 2019: falta de material 
(pandemia+ aumento ferro-velhos informais na região). 
Atendem também eventos. Planos de aumento de produção. 
Renda media do cooperado = 2 S.M./mês

• PAV´s I, II e III: dentro da ESF. Retomada presencial mar/22. 
Parcerias com ACS´s, visita ambiental domiciliar, acumuladores

• EcoUrbis: coleta em Paraisopolis é diurna 3x/sem, 3x/dia 
(muito volume). Coleta seletiva 4ª à noite, tem sérios 
problemas.

• EcoPonto/EcoSampa: gerido por prestadores de serviço; serio 
problema de Ponto Viciado Residuos na R. Irapará
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Panorama COVID-19

Pauta: EDUCAÇÃO II
• Complexo de Educação Einstein: apresentada planta do novo

edifício com proposta socio-educativa. Foco = E.M. técnico
gratuito. Cursos preparatórios em 2023.

• Delegacia de Ensino Sul-1: obras escalonadas na EE Homero
R$ 14 milhões inicia jan/23 mantendo escola em operação.
IDEB 2021 escolas EM Paraisopolis não foi divulgado
(participação abaixo de 80%). EM noturno em Paraisopolis:
6.414 alunos (M.Zilda+Etelv+Homero)

• Concurso de Redação da MC 2022: 340 inscritos, 282 redações
produzidas. 2 premiações/escola

• Jornalismo comunitário: PECP divulga curso “Reporter Parais.”
• ALEF PERETZ presencial: 9º EF + vagas remanescentes 1º2º EM
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Panorama COVID-19

Pauta: Saúde II

• STS-CL: Coordenadoria Regional de Saúde Sul
- população idosa de Paraisopolis=5,2% (Capão Redondo: 20%!)
- apresentação anual com detalhes de equipamentos, produção de
consultas, saúde bucal, gestantes, nascimento

• CAPS III Álcool & Drogas (Paraisópolis): ainda não está
operando por motivo de pendencias na vistoria técnica da
Secretaria de Saúde. Solicitada priorização.
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Panorama COVID-19

Pauta: Urbanização – parte II
• SABESP:

• histórico
• estima-se perda 515 l/s na rede de Paraisopolis
• Progama Novo Rio Pinheiros: visão geral dos contratos na

Unidade de Negócio Oeste MO
• meta DBO 30 mg/l
• contrato BP/Antonico atende 60% de Paraisopolis, onde

ocorre 90% coleta esgoto mas somente 20% tratamento
• muita dificuldade de execução de obras na Av. Hebe

Camargo
• obras realizadas na R. Flavio Americo Maurano; situação

critica do pavimento da rua em frente ao CRAS VA



Definiçoes para 2023:

• Pauta

• Cronograma

• Apresentação dos GT´s
(líderes sublinhados)
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