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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 

Convite para reunião: Em 15.06.20, Andrea S./vol. encaminhou por e-mail ao Fórum 

Multientidades a ata da reunião de 28.05.20 e convite p/ participação do Fórum de 25.06 com 

pauta: Esporte, Cultura & Lazer e Enfrentamento da Covid19. A reunião em formato de 

videoconferência foi agendada por Monica M/Casa da Amizade através do ZOOM.US; link de 

inscrição da reunião foi enviado p/ e-mail aos participantes das reuniões de mar/abr/mai e aos 

que manifestaram interesse. 

  

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 28.05.2020: leitura realizada por Andrea S./volu, Monica 

M/CA e Luciene/EMEF PF. Não houve solicitação de correção 
  

2. Roda de Apresentação/ Participantes da Reunião virtual: Monica/Casa da Amizade 
Renata R./UBSII, Andrea S./ volu, Claudia L/PECP, Suellen F/PECP, Ricardo 
A./Coopercaps, Tereza/UVIS-STSCL, LucieneM./EMEF Paulo Freire, Claudia Helena/ MSE 
V.A.,  AnaL/Parcerios da Educação, Cintia AN/CEU Paraisópolis, Sandra G./Instituto Elas, 
Rosicler LS/ CEI D. DIVA, Maria/IreneR/ CCT Paraisopolis, Fabiana/ Ong Skate Solidário, 
MarceloCSA/Ong Skate Solidário, Ana Batista S/MSE V.A., Danilo/PróSaber, Boris/UDMC, 
Daiane/Aplicativo Mundo Paraisópolis, Lucas R./CA, Rose S./Instituto Elas, Gisela 
C./Instituto Rampa, Cleber/PECP, Rafael/CEU Paraisópolis 
Após breve apresentação dos participantes, a reunião segue agenda conforme ppt anexo 
em  www.multientidades.virtual.org.br/ atas multientidades/ atas de reunião/pdf 

  

 
3. Pauta: Esporte Cultura & Lazer  
3.1) Atividades atuais 
 
3.1.1 Nucleo Cultura/PECP: Suellen relata que desde o início ligam para as crianças 
inscritas nos projetos de Cultura e seus educadores estão envolvidos publicando atividades 
no Youtube, Instagram, etc. Alguns exemplos de interação foram a oficina musicalização 
através do “Cantando São João” e o “Se liga Corona”. 
 
3.1.2 Ong Skate Solidario: Marcelo Indio fala sobre ajuda humanitária com as famílias dos 
seus alunos. A maioria do pais são autônomos e perderam suas remunerações. Arrecadaram 
doações com apoio da marca Centauro para distribuição de máscaras e alimentos nos 
bairros de SBC, Bexiga/centro de SP e Paraisópolis.  
Os professores pedem que seus alunos gravem vídeos de atividades físicas feitas em casa 
sob orientação dos professores e são publicados no Facebook da ONG. Cada professor tem 
um grupo de WhatsApp com os alunos. Distribuem alimentos para regiões menos 
abastecidas. 
 
3.1.3 Núcleo Esportes/PECP: Prof Cleber comenta sobre suspensão de atividades do 
PECP desde 25.março. A equipe de profissionais do Esporte está dividida em 2: uma equipe 
está fisicamente no Colégio Miguel de Cervantes acolhendo filhos dos profissionais na linha 
de frente do HIAE. A experiência de lidar com as crianças será aplicada no PECP em tempo 
de pandemia. A outra equipe está em home office promovendo “lives” e vídeos-aulas 
adaptados em espaços reduzidos para as crianças. A adesão é de 90% dos alunos. Houve 
um excelente retorno e surpresas nos vídeos enviados aos professores; há um site para 
registrar presença. Não há cobrança na execução de exercícios e há uma atenção maior 
para os casos mais graves de doença. Seu público sempre teve muitos casos de crises de 
ansiedade, depressão e obesidade, mas houve agravamento neste período. 
O professor ficou afastado 30 dias pois teve COVID-19 e demorou 27 das para negativar. 

  

http://www.multientidades.virtual.org.br/
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3.2) Mostra Cultural 2020:
 

Monica M./Casa da Amizade comenta sobre a XV MC. Já realizados 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) gentilmente facilitados pela IRIS Consultoria 
Educacional.  

Concurso de Redação realizado on line em 23.06 via Google Sala de Aula nas 3 escolas 

estaduais de EM. Concurso Logotipo lançado em março (a confirmar ajuste).  

Encontro socioeducativo: EAD sobre ferramentas Google (a confirmar), Evento virtual 19.06 (a 

confirmar). 

  

3.3 Iniciativas em andamento pelas Instituições/ONGs  

Gisela C./Instituto Rampa: desde o início da pandemia o Projeto Sacola Tropical, que atua 

com costureiras de Paraisópolis e outras comunidades, suspendeu a produção de sacolas para 

confeccionar 20 mil máscaras de tecido, com doação de verba do Plain Internacional que 

combate violência doméstica. Contando com a parceria do BTG confeccionaram 250 mil itens 

a serem distribuídos para as comunidades carentes de SP (20mil a cada uma das regiões: 

Paraisópolis-UMCP, Brasilândia, Perus, Taipas, Capão Redondo, Campo Limpo, entre outras).  

MRV doação de 40 mil máscaras para Secretaria da Saúde a serem distribuídos nas ESF. 

Ainda tem 10 mil máscaras e deixa contato para possíveis interessados na doação.  
 

  

3.4 Planos de retomada:  
 
PECP: Cleber/Esportes: ainda sem data específica; pensavam em retornar atividades 
03/agosto/20 porém com as diretrizes de inicio das aulas devem rever calendário. Pesquisam 
regras da área esportiva de como trabalhar em grupo na pandemia, algumas confederações 
já possuem modelos de retomada. Em 20/07 voltam do polo Miguel de Cervantes, prepararão 
vídeo-aulas e irão verificar quem vai retornar presencialmente e como estarão a fim de 
recebê-los da melhor forma possível. Voluntários, educadores, profissionais e público 
atendido  precisarão seguir novas regras da complexa retomada. Suellen/Cultura: voltarão 
com capacidade reduzida, talvez atendimento quinzenal; há muitas oficinas, linguagens e 
peculiaridades de cada curso, processos de higiene de todos os materiais utilizados e 
espaços físicos, provável retirada de figurinos por impossibilidade de higienização para 
demanda segundo protocolos, planejamento de novas linguagens, restrição de 
equipamentos entre outros. Por exemplo atenção particular na higienização de espaços e 
equipamentos para atender crianças especiais na musicalização.  ClaudiaL/Social: Estudo 
de espaço, medidas sanitárias, olhar sensível para as vulnerabilidades, saúde mental, lacuna 
escolar, importante atender esta demanda. Volta da capacitação profissional, ampliar ofertas 
de cursos, em julho inauguração das novas salas do Centro de Capacitação Profissional do 
PECP (no mezanino do estacionamento) com aulas ministradas por parceiros. Porém tudo 
depende da evolução sanitária, pensaremos em alternância presencial e continuar com 
algumas aulas online.  
 
EMEF Paulo Freire: a diretora Luciene comenta receberam com certa surpresa o plano 
estadual de retomada das aulas presenciais e aguardam determinação segundo diretrizes 
municipais. O espaço da escola preocupa por não oferecer área externa, o prédio é bem 
fechado e pergunta como conseguiriam controlar carinhos, abraços e beijos de crianças 
saudosas entre si ou mesmo controlar o uso de máscara o tempo todo na escola. Receberam 
apenas 5 dispensers de álcool gel para uma área de 10mil m2. Houve redução do quadro de 
limpeza para 1 funcionário nas escolas municipais e na EMEF PF não houve redução após 
intensa discussão. Aguardam providências da Secretaria Municipal de Educação. 
 
PróSaber: Danilo/Cultura Equação difícil de resolver, são crianças de 4 a 8 anos, questões 
financeiras. Tem algumas ideias, mas parece incerto retorno até setembro pois há muitas 
questões a avançar. 
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CCT Paraisopolis/Mosteiro São Geraldo:  Rosicler relata que estão em reuniões de gestão 
da equipe pedagógica com psicólogos, providenciando medidas sanitárias, mas dependem 
de orientações da secretaria municipal para reverem contextos e elaborar protocolos, 
inclusive na reorganização dos espaços. 
 
UDMC: Boris comenta que estão reformulando o processo de atividades pós-pandemia, 
parcerias com universidades para desenhar projeto. Criação de uma entidade “Associação 
Rosas de Saron” para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com vulnerabilidade social, 
deixa o convite a todos para a constituição desta entidade. 
 
CEU Paraisópolis Rafael/Cultura está pensando em formas de adaptação, pois a frequência 
de usuários é alta; felizmente não houve a necessidade de transformar o CEU em um hospital 
de campanha. Há dois chefes de faxina com COVID-19 em casa. A equipe do CEU está 
ansiosa para receber a comunidade. A manutenção preventiva continua. Formulam um plano 
B para distanciamento social, vídeo-aulas, lives, pensam em fazer um sarau, aulas de dança, 
culinária, música, coral. Tudo é aprendizado para nova adaptação.  
 
Centro de Isolamento (CI): Aninha L./Parceiros da Educação lembra que o CI não é um 
hospital de campanha mas sim para receber em quarentena pessoas com sintomas leves ou 
assintomáticos com teste PCR positivo para COVID19, encaminhadas pelas UBS´s. O 
objetivo do CI é incentivar o isolamento para diminuir a transmissão do vírus, por 
dificuldade/impossibilidade de isolamento correto em suas residências. A curva de 
contaminação aparenta declínio e o CI abriu atendimento para encaminhamentos de todas 
as UBS´s/UPA´s e AMA´s da cidade de SP. Possuem um carro e uma ambulância 
disponíveis 24h e distribuem material explicativo na comunidade; seguem protocolos do 
Hospital Albert Einstein. No início havia baixa adesão por questões econômicas, o que levou 
a implantar 2 benefícios para o dia da alta para quem cumpre o período de quarentena 
determinado pela UBS: 2 cestas básicas e um vale de R$500,00 para serem gastos em 
supermercados e farmácias. O CI deve permanecer aberto até 20/08/20.   
Informações disponibilizadas no chat da reunião: O CI é totalmente gratuito com 6 refeições 
diárias, jogos, lazer, sala de TV, palestras, bingo, contos religiosos diversos, assistência 
psicológica e enfermagem 24h. Foram disponibilizadas via chat imagens do atendimento no 
CI - arquivos anexados à ata desta reunião. 
 
ONG Skate Solidário: Marcelo comenta que irão insistir na prevenção das doenças e 
continuidade dos trabalhos. Os skatistas com mais de 18 anos iniciaram na ONG com 6-7 
anos; em meio a pandemia frequentam o Parque do Chuvisco e Praça Roosevelt, entre 
outros espaços, portanto precisam conscientizar esta turma que não faz distanciamento. Na 
prevenção é importante persistir nos bons hábitos de higiene que já deveriam fazer parte da 
vida dos alunos. Hoje tem um campeonato virtual aberto, evitando aglomeração. Retomar as 
aulas com todos os cuidados necessários. Intercâmbio Cultural, levar os skatistas para 
outros lugares pela internet, fortalecer vínculo cultural dos adolescentes da periferia e da 
cidade. a ONG Skate Solidário continua na busca incessante de espaço em Paraisópolis. 
 
Coopercaps/Central de Triagem Paraisópolis: Ricardo A/Coord.Operações comenta que 
dependem de protocolos e autorizações governamentais para retomada de atividades. O 
Plano de Contingência de Gestão de Resíduos Sólidos da PMSP pertencente ao decreto 
13979/20 suspende as atividades das cooperativas sob orientação da Vigilância Sanitária, 
até que se desenvolvam os protocolos necessários.  
O principal motivo da paralização no caso da CT é contaminação por contato na manipulação 
dos resíduos sólidos.  São 25 cooperativas paralisadas e na sua maioria localizam-se nas 
periferias da cidade. Há uma rotina de reuniões com a Amlurb para acordar o retorno das 
atividades onde a questão operacional é mais facilmente adaptável, porém esbarra em 
grandes desafios. Um deles é a falta de EPI´s, As cooperativas habilitadas tem direito ao 
repasse desta verba mas há um ano estão sem fornecimento. A concorrência é menor e o 
melhor preço ganha, porém no momento da entrega não tem condição de providenciar o 
produto. Agora a pandemia provocou alta dos preços. Outra preocupação importante é a 
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troca de ar ambiente. Há galpões de 1000-1500 m2 sem exaustão de ar, com 40/50 
cooperados no espaço e sem EPI´s adequados; assim estão conversando com a prefeitura 
pra ver meios de adequação. A previsão de retorno está entre agosto/setembro e por 
enquanto a coleta seletiva está sendo levada para as duas Centrais Mecanizadas de Triagem 
Maria Carolina de Jesus e Ponte Pequena; o que não é possível tratar infelizmente segue 
para o aterro sanitário em São Mateus, que deve estar ativo no máximo até 2026. Outra 
questão é estabelecer a dinâmica da troca de uniformes ao iniciar e terminar o turno e como 
atender o distanciamento nos refeitórios e horário do banho. 
 
MSE- Medidas Socio-Educativas: respondem ao Judiciário; até 17/jul/20 estarão em 
teleatendimento. 2/semana há atendimento pessoal, entrega de cestas básicas e doação de 
hortifruti às 4ªfs. Estão pensando na estruturação da higiene, fazem doação de máscaras; 
ainda sem data para retomada. 
 
Casa da Amizade: Monica M aborda que será retorno com capacidade reduzida, alternando 
2ª/4ª/6ª e 3ª/5ª, com adoção dos protocolos aplicáveis. Estão estudando o que é viável para 
o Esporte, talvez campeonatos de embaixadinhas, chutes ao gol, slack line.  
 
Instituto ELAS/ Instituto Educadoras do Brasil: Sandra G. apresenta a entidade inaugurada 
em set/2019 e que possui os seguintes pilares: Educação, Liderança e Altruísmo. A 
dependência financeira de mulheres, em alguns casos, facilita o aumento da violência 
doméstica. Entraram em contato com a UMCP no projeto Costurando Sonhos, pretendem 
apoiar a Mostra Cultural de Paraisópolis e qualquer outro projeto ligado à Educação. 
Oferecem temas de readaptação e como apoiar recursos e materiais. Também possuem 
uma clínica médica de apoio. O ppt completo da apresentação pode ser acessado no site 
www.multientidades.virtual.org 
 

4.Informes  
 

4.1 COVID-19/ dra Renata Rabelo: nata Rabello: há a percepção de declínio de 

contaminação na comunidade pela diminuição de sintomáticos respiratórios que buscam as 

UBS´s de Paraisópolis apesar de considerarem que parte dos sintomáticos leves se tratam em 

casa. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fortalece o controle da COVID-19 após realização do 

Inquérito Sorológico feito na cidade de SP idealizado e realizado pelos técnicos da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS). Amostragem probabilística por sorteio aleatório (3,3 milhões de 

domicílios) na área de abrangência de 472 UBS´s, amostra de 5664 indivíduos sorteados de 

12 domicílios de cada uma das UBS´s. Serão 5 fases e a Fase 0 concluiu que a prevalência 

da COVID-19 está em 9,5% da população da cidade (1,16 milhão de pessoas com anticorpos 

para SARS-Cov-2 e taxa de Letalidade: 0,5%. 

A comunidade pode estar em um declínio de contaminação pois até o mês passado 80% dos 

exames feitos em pacientes de síndrome gripal deram positivo para COVID-19; atualmente 

está em torno de 40%, na contramão do município de SP que está com curva ascendente.  

Foram disponibilizados arquivos sobre inquérito sorológico no site 

www.multientidades.virtual.org.br/ multientidades/ atasdareunião/ atas multi: coletiva online 

23/06/20 e Versão final do fortalecimento do RAS (Rede de Apoio à Saúde-SUS) para controle 

do COVID-19. 
 

  

 
5. Próxima reunião:  
Pauta:– Urbanização e Enfrentamento da COVID-19 
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM.US (por motivo de isolamento social frente 
à pandemia COVID-19)

 

todos  

30.07.20 

9h00-

11h30 

http://www.multientidades.virtual.org.br/%20multientidades/%20atasdareunião/%20atas

