
 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r3 

 
Local: Zoom Data: 24.06.2021, 9h00-11h15 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Esporte, Cultura &Lazer e Enfrentamento ao 
COVID19

 

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  1/3 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

Da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

 
Participantes: conforme presenças no zoom

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 27.05.2021 feita por Andrea S, sem solicitação de correções   

2. Roda de apresentação dos participantes Tereza/UVIS-STSCL, Cleber/PECP, Sandra G./ 
InstitutoELA, MonicaM/CA, Lucas/CA, SirleneA/Coohabras, JulianaG/UBSI, AndreaB/UBSI, MarceloI. e 
Diacilene/Ong SkateSolidario, LucieneM/ EMEFPauloFreire, ClaudiaHelena/MSE-VA, EdnaSS/MSE-VA, 
Ricardo A./CRV, AndreaS/volu, Thiago Cabral e Fernanda Ferreira da Secretaria Estadual do Direito da 
Pessoa com Deficiência, Clarice Cipoleta e Jonas/SEBRAE 

  

Roteiro da pauta   https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-Esporte-
Cultura-Lazer-Enfrent-COVID_2.pdf 

3. Pauta: Esporte, Cultutra &Lazer e Enfrentamento ao Covid19 
3.1 Enfrentamento ao Covid19  
- Vacinação: JulianaG/enf.ª senior UBSI relata que as UBS´s de Paraisópolis abrem entre 7h e 
19h e desde 19.06, estao abertas aos sábados entre 8h e 17h. Hoje vacinam 48a+. Muito 
importante fazer o pré-cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/ porque o fluxo de pessoas é 
grande e desta forma agiliza-se o atendimento. 6.af será 47a+ e sábado será repescagem para 
47a+. A prefeitura está fatiando as idades para evitar aglomerações; semana que vem será nova 
faixa etária. A “xepa” hoje atende mulheres amamentando até 2 anos, lactantes sem 
comorbidades com autorização médica e laudo, estagiários dos cursos de saúde, 18a+ sem 
comorbidades. A lista de inscrição da xepa está longa e poucas doses são dadas pois a sobra é 
mínima. Andrea B. comenta que é um desafio iniciar e terminar o dia com doses disponíveis. Foi 
feito grande investimento para promover o link  https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/. Aguardam 
entregas fracionadas de lote de vacinas. O estado recebe uma programação e a cidade adequa 
à realidade local. Andrea B. reforça a importância do pré-cadastro e fala sobre a parceria com as 
escolas para vacinação contra H1N1; os postos UBSI e II aplicam na EMEF Paulo Freire e a 
UBS3 na EMEF Perimetral.  
. -Dados Paraisopolis COVID19 junho/21 a gestora Andrea B. apresenta o ppt que pode ser 
acessado no link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-

Multientidades_jun2021.pdf. Há uma tendencia de alta de casos nas últimas semanas. 
Casos notificados: 27.203 SG e 1005 SRAG. 119 óbitos sendo 92 confirmados por COVID19 
Exames laboratoriais: total de coletas: 27168, Ex. Positivos: 5251 (19%), Ex. Negativos 14582 
(54%), Ex Em  análise 7335 (27%) 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados: em 18.06.21 
Total: 27229,  Ex. Pos: 5251 (19%), Ex. Neg: 14582 (54%), Ex ignorados 7396 (27%) 
Nota-se nova alta dos casos nas últimas semanas 
Notificações p/ COVID19 no território de acordo com endereço de residência, acumulados até 
18.06.21, Total: 24.399, Ex. Pos:5.891(24%), Ex. Neg: 12.178 (54%), Ex ignorados 6330 (26%) 
Nota-se nova alta dos casos nas últimas semanas.  
Evolução de SG, SRAG e COVID19: aumento de casos a partir de março/21 com leve redução  
e em seguida novo aumento nas últimas semanas. A taxa de positividade (positivos/suspeitos) 
aumentou nos últimos meses; Taxa de notificações nas UBS´s I,II,III é 268/1000 cadastrados p/ 
SG e 6/1000 cadastrados p/ SRAG.   
Dados Covisa: comparação entre comunidades: Paraisópolis (P) apresenta alta incidência de SG 
porém menor mortalidade e letalidade em relação à Brasilândia (B) e Heliópolis (H). Com certeza 
em função da rede de saúde instalada no território e ações da própria comunidade.  
Letalidade (%): P: 1,4; H: 2,5, H: 2,8, Munic SP: 2,8.  
Mortalidade/100mil hab: P: 108, H: 206, B: 211 Munic SP: 214,  
Incidência/10mil hab: P: 773, H: 823, B:743, MSP 775. 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP: A Vila Andrade apresenta dados 
de incidência, mortalidade e letalidade menores que o Município de SP. Incidência pior nas 
regiões Oeste, Leste e Sul e a mortalidade mais agravada na Leste.  
Munic SP (22/06): Casos confirmados1.250.699 com 32.648 óbitos. Na cidade de SP como um 
todo, o volume de casos se reduziu, mas se mantem em alto patamar. Nota-se grande volume de 
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óbitos por COVID-19. No cenário mundial, o Brasil está em 3° lugar em nº de casos e em 2° lugar 
em nº de óbitos. O Brasil está em 2º lugar em Mortalidade e em 9º em Letalidade. 
O cenário ainda é muito preocupante. Principalmente no inverno pois o quadro se confunde com 
gripe. Ainda temos pessoas procurando serviços que podem ser adiados. Pedem para evitar 
aglomerações e o nº de sintomáticos respiratórios está aumentando dia-a-dia. 

3.2 Esporte, Cultura & Lazer: 
Apresentado por Marcelo Indio/ Ong Skate Solidario (OngSS), o ppt  completo pode ser acessado 
através do link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/GT-Esporte-na-pandemia-
OngSS.pdf  

Esporte na Pandemia: Logo perceberam dificuldades anteriores à própria alimentação, casas 
sem gás de cozinha. Como as Instituições ligadas ao Esporte mudaram: Foi preciso adequar um 
novo estilo de fazer esporte em um cenário sem atividades, com fome e agravamento no acesso 
de recursos. Todas as atividades presenciais foram canceladas em março/20. Primeiro 
adaptaram suas atividades através da internet e apoiaram campanhas de combate à fome. Ficou 
claro que a exclusão digital do país é grave: segundo IBGE 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso 
à internet.  
Ong Skate Solidário fez a doação de 5ton de alimentos em 2020, proporcionou campeonatos e 
aulas online de skate, sorteios durante as aulas para estimular adesão (para enfrentar o desafio 
da participação online). Patrocinadores contribuíram com doação de materiais.  
A Casa da Amizade: proporcionou aulas de muay thai, danças populares e ioga online, forneceu 
tablets para os que não tinham acesso dentro do Programa Se Loga Paraisopolis de tutoria 
escolar para a rede pública, doação de alimentos; retomada de aulas presenciais de reforço 
escolar com 50% dos alunos a partir de out/20. No inicio de 2021 praticaram jogo de queimada 
com botão, resgate de brincadeiras antigas e novos formatos. 
Diacilene/ OngSS comenta que muitos alunos receberam material e orientações. Difícil tarefa de 
convencer famíliares que as crianças estão mais seguras nas atividades com medidas sanitárias 
respeitadas do que na rua. A maioria está sem máscara nas ruas da comunidade. Lucas/CA 
comenta que agora as famílias se sentem seguras em mandarem seus filhos para a CA, mas 
inseguros para as escolas e a CA reforça a importância do retorno presencial às escolas.  
CEU Paraisópolis: aulas de esporte online e desafios na adesão digital. Também reforçam a 
importância de se apresentarem e ir à escola é essencial.  
PECP- Núvleo Esportes profº Cleber (ppt completo disponível no site através do ink  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Nucleo-de-Esportes-PECP2021-

Multientidades.pdf Até março/20 as aulas eram presenciais e foram para 100%online, com 
necessidades de adaptação das atividades para motivar participação sem qualquer material e em 
pequenos espaços; fizeram um forte trabalho usando o aplicativo whatsapp, atualização de 
telefones e começaram a mandar atividades e desafios. Promoveram atividades e premiaram 248 
alunos com medalhas, onde o desafio foi escrever a respeito de um ato solidário, receberam 
também Certificado Solidário. A partir de abril21 a capoeira descontinuou e foi substituída por 
atividades para mulheres adultas. 
Núcleo Esportes: Entre Jan-Dez/20: 11.605 atendimentos de  683 beneficiários c/ 15,8% de 
absenteísmo. Entre jan-maio2021: 6565 atendimentos de 471 beneficiários c/ 12% de 
absenteísmo 
Pesquisa realizada pelo PECP sobre acesso a internet entre os dias 14.04 e 21.04 com 471 
famílias (365 responderam), 4% (15 famílias) sem nenhum tipo de acesso. Como a criança assiste 
às vídeo-aulas: 56% possuem cel/tablet dos pais, 35% tem cel/tablet próprio, 5% computador  na 
casa e 4% nenhuma ferramenta. Envio de vídeos solicitados: 57% tem interesse, realiza vídeo-
aulas, mas não gosta de gravar, 35% tem interesse, realiza vídeos e gosta de gravar e 7,7% não 
gosta das vídeos-aulas e não tem interesse em gravar e enviar. 
Entre outras perguntas, houve uma classificação sobre qual o benefício da videoaula na 
criança/adolescente em Concentração (25%), Equilíbrio (10%), Agilidade (12%) Velocidade (6%), 
etc. Outra pergunta sobre o que a família necessita no momento: 43% não precisam de nada, 
25% tutoria escolar, 12% Psicoogia, 3% Fono, 8% S.Social, 9%Nutricionista. 
 O tablet só permite acesso para atividades escolares. Havia um preconceito, hoje se sabe que é 
possível atividades online. É provável que o ensino híbrido permaneça.  
Marcelo I. comenta que a união do setor privado, ongs e sociedade civil contribuem para o Esporte 
em favor do desenvolvimento e a paz de uma comunidade. Deixa sugestões de leitura. 
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4. PROGRAMA MEU PRIMEIRO EMPREGO- TRABALHO INCLUSIVO SECRETARIA DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA- GOVERNO DO ESADO DE SÃO PAULO 
 
Apresentado por Thiago Cabral ppt completo no link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Secretaria-da-Pessoa-com-Deficiencia-apresentacao-PARAISOPOLIS.pdf 
 
Há vários projetos em comunidades, em especial com Paraisópolis e Heliópolis. Pretendem levar 
às comunidades todas as deficiências que são excluídas na sociedade. Reconhecem que o Espro 
é uma ferramenta de inclusão social.  
Planejam fazer um dia de paraolimpíada no CEU Paraisópolis se possível ainda este ano, talvez 
outubro ou novembro: devem montar uma arena e proporcionar um dia para os alunos sobre 
conhecimento em vôlei de chão, futebol de cegos etc., integrando pessoas com e sem 
deficiências. Seria ideal levar para as escolas. Gostaria de iniciar um trabalho de divulgação 
aproveitando a mídia dos Jogos Paraolímpicos de Tokio em 05/set/21. Há vários desafios de 
encontrar alunos com deficiência:  transporte, segurança e protocolos e confiança dos pais em 
mandarem seus filhos.  
Fernanda fala sobre o Programa Meu Emprego- Trabalho Inclusivo O Brasil tem 
aproximadamente 46 milhões de pessoas com deficiências e apenas 1,1% delas estão 
empregadas formalmente. Há 3 polos de empregabilidade inclusiva em SP: Centro, Imigrantes, 
Humaitá. 
No Estado de são Paulo há ~14milhões de pessoas empregadas e apenas 1,22% (166 mil) são 
PCD. Potencial de 1,7 milhão de PCD em idade produtiva. 
O Programa foi lançado em 03/09/19. O PEI-Polo de Empregabilidade Inclusivo passa por 6 ações 
estruturantes: Busca Ativa, Entrevista Profissional, Mapeamento de Funcionalidades, 
Qualificação técnica e Empreendedora, Inclusão Profissional e Emprego Apoiado. Candidatos 
encaminhados às empresas: 1752 em 2020 e 1980 em 2020. O objetivo é preparar empresas 
para promover a inclusão. A ideia é ter um dia de atendimento, provavelmente na 3.a feira. 
Cleber/PECP comenta que o Einstein atende em sua maioria deficientes intelectuais. Há um 
projeto de acessibilidade para a quadra em andamento. É possível perceber grande volume de 
deficientes físicos que passam em atendimento no AMA-Especialidades Pediátricas antigo 
ambulatório do PECP. 
Fernanda pede que indiquem onde estão estas pessoas. LucieneM/Diretora da EMEF Paulo 
Freire tem vários alunos com deficiências; agradeceria receber informações para melhor atender 
o desenvolvimento das crianças. 
Deixam seu contato:  inclusaomaisperto@sp.gov.br 

  

5. SEBRAE – Região Sul apresentado por Clarice Cipoleta para acessar ppt completo vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/SEBRAE-apresentacao-Grupo-de-Paraisopolis.pdf 
Escritório Regional Capital Sul – SEBRAE AQUI PARAISÓPOLIS: ATENDIMENTO NO 
LOCAL Pavilhão Social, rua Itamotinga, 100 entre 9h e 17h 
Convite Semana do MEI Paraisopolis segue link https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Semana-do-MEI.pdf 

  

 

28 a 30/06         

9h às 17h 

 6. Mostra Cultural 2021 (XVI MC) 
Monica e Terezinha,  curadoras da MC, relataram sobre os concursos de Logotipo (encerrado em 
25/mai/21 com a participação de desenhos de 231 crianças de 4 a 15 anos) e de Redação 
(realizado em com a participação de xx jovens, resultados a serem divulgados no final de jul/2021) 
– premiações serão anunciadas em 18/set/21. 
Inscrições para o evento de 18/set/21 (Salas Temáticas e Live) estão abertas até 31 de julho 
através do link  https://forms.gle/XijnDwad6AxiSXis8 , com envio das produções até 13/ago/21. 
Relataram tambem sobre o segundo encontro de gestores realizado virtualmente em 11/jun/21 
sob facilitação da Iris Consultoria Educacional. Comentaram sobre o “Reencontro com a 
Educação” de 17/jun/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informes: Sem informes   

8. Próxima reunião: Pauta Urbanização e Enfrentamento ao COVID-19 

Local: via zoom 
 29.07.21 

9h00-11h30 
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