
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r2 

 
Local: Zoom.US Data: 26.08.2021, 9h00-11h15 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Meio Ambiente/Zeladoria e Enfrentamento ao 
COVID-19

 

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  2/3 

 

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
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 29.07.2021 feita por Andrea S, correções encaminhadas. MonicaM 10.09.21 

2. Roda de apresentação dos participantes: Tereza/UVIS-STS-CL, Sandra G./Instituto ELA, Monica 
M/Casa da Amizade, SirleneA/ Coohabras, Aline MK/UBS PIII, Luciene M/EMEF Paulo Freire, AndreaS/ volu, 
Claudia Helena e  Ana Batista/ MSE-VA, Julio Canhada/Capacitação Profissional PECP, Daniela R./PAVS, 
Larissa/PECP, Ricardo A./ CRV, Ricardo M./ACREP, Karina/Equipe Social SEHAB, Paula Felice/Biblioteca 
CEU Paraisópolis, Fernando Luiz/ UBS PI, Suellen/A Crescer Sempre, Júlio Cortinolle/SABESP, 
Ranier/UBSPIII, Simone APA UBS PI, Jessica/APA UBS PII, Jeniffer/APA UBS PIII, Priscila (?) 

  

 
3. Pauta Meio Ambiente& e Enfrentamento ao Covid19 
Roteiro da reunião: vide https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-
pauta-Meio-Amb@Zeladoria-e-Enfrent-COVID_r1.pdf 
 
3.1 Enfrentamento ao Covid19  
Dados Paraisopolis COVID19 julho/21 a gestora Aline M. apresenta o ppt que pode ser acessado 
para leitura completa em https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Dados-
Paraisopolis-COVID-19-.pdf 
 

Vacinação: dados apresentados pelo enf.senior UBS P.III Ranier N.S. Até terça-feira (24.08.21) 
funcionaram UBS´s, AMA´s, Mega Postos e Mega drives para D1 e D2. Por enquanto a informação 
é de que no próximo sábado, 28.08.21 funcionarão Mega Drives, AMA e UBS I e II. Domingo serão 
mega postos, parques, av. Paulista. Segundo instrutivo do momento até 3.af 12-17 anos com 
comorbidades; é necessário receita ou relatório médico com validade de até 2 anos, comprovante 
de residência e presença do responsável ou com acompanhante com autorização. Adultos também 
podem vacinar D1 e D2. Sábados entre 8h e 17h as UBS´s estarão abertas.  Adolescentes precisam 
ser acompanhados por pai ou mãe ou responsável ou termos de autorização que fica retido. O 
intervalo entre as doses permanece o mesmo Coronavac 28d ou no mínimo 15 dias, AZ e Pfizer, 
84 das ou 30 dias no mínimo. Para antecipar a D2 deve ir à UBS e inscrever-se na xepa, caso haja 
sobra a UBS liga na ordem da inscrição. 
Andrea S pergunta sobre os atrasos na D2 e dra Aline explica que não é o caso das UBS´s do 
Parceiro Einstein; algumas outras UBSs tem dificuldade de lançar no sistema ou em atraso de 
lançamento, sendo assim a D2 está subnotificada no relatório VACIVIDA. A lista interna de 
Paraisópolis tem mais de 200 pessoas em atraso na D2. Os profissionais ligam para as pessoas e 
muitos estão fora da comunidade - pode acontecer de terem tomado a D2 em outra UBS que não 
lançou. 
 
COVID-19 Casos notificados: 31.834 SG e 1169 SRAG. 139 óbitos, sendo 109 confirmados por 
COVID19. Exames laboratoriais: Total de Coletas 31.810, Pos 19%, Neg 58%, Em análise 23% 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados (até 23.08.21) 
Total: 31873, Ex. Pos:19%, Ex. Neg: 57%, Ex ignorados 23% 
Evolução de SG, SRAG e COVID19: Nota-se novo pico de notificações nas últimas semanas, 
levemente maior que pico anterior e o redução na taxa de positividade. 
Incidência de SG/ território: notificações/1000cadastrados: UBSI:335, UBSII: 310, UBSIII 290. 
Incidência de SRAG/ território: notificações/1000cadastrados: média de 5,5 nas 3 ubs´s 
Dados Covisa: comparação entre comunidades: (lançamentos até abril/21) sem atualização 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP (15.06.21): A Vila Andrade apresenta 
dados de incidência, mortalidade e letalidade inferiores ao MSP.  
Paraisópolis tem menor taxa de mortalidade e letalidade em relação a Heliópolis e Brasilândia 
No cenário mundial, o Brasil está em 3° lugar: nº de casos, 1° lugar: mortalidade, 5º lugar: letalidade. 
 
Dra Aline/UBS III comenta que se os pacientes estiverem sem máscaras ao chegarem no serviço 
de saúde, ganham ao entrarem, porém há muito descarte no chão, em volta do equipamento após 
saírem das consultas. Os profissionais continuam insistindo na prevenção.  
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3.2 Meio Ambiente & Zeladoria:  
 
3.2.1 SABESP 
Enviado ofício à Ronaldo Toledo em 05.08.21 solicitando participação de representante da Sabesp 
na reunião de 26.08 https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/carta-Sabesp-GT-
Meio-Ambiente-ago2021_r2.pdf 
Participação de Julio Cortinolle/ Sabesp-Sustentabilidade: para acessar apresentação completa 
vide https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/SABESP-dados.pdf) 
.  
A SABESP atende 375 MSP de um total de 645 (67% da população urbana do Est de SP).  
Abastece água para 27,1 milhões de habitantes e coleta esgoto de 23,9 milhões de hab. A Unidade 
de Negócio Oeste (conhecida como MO-Metropolitana Oeste) atende a cidade de São Paulo, as 
UGR´s Tietê, Osasco, Cotia-Poá, Butantã. Julio C. participa da área de coordenação 
Socioambiental, ações para o programa de Educação Ambiental para Sustentabilidade. 
Despoluição do Rio Pinheiros, participa de grupos de governança colaborativa, grupos 
multidisciplinares de atendimento. Há parcerias da SABESP com prefeituras regionais, com UBS´s 
e PAVS, além de AMLURB e empresas. O Saneamento engloba água tratada e coleta de esgoto; 
uma grande preocupação é a contaminação por resíduos. Há possibilidade de programas de 
educação ambiental e promover multiplicadores na comunidade. Associações, instituições e 
colaboradores podem formatar e customizar dependendo da demanda da abordagem. Julio C. fala 
que veio à reunião para conhecera Multi, entender quais as demandas do grupo e se coloca à 
disposição para levantar dados de Paraisópolis e voltar com informações. Andrea S. o convida para 
a Multi de 25.11.21 onde a pauta será Urbanização. Monica M/CA solicita também o número de 
relógios, estimativa da porcentagem da população cadastrada, a situação da região do Grotão e o 
envolvimento com a obra no córrego do Antonico.  
 
3.2.2 COOPERCAPS: Não houve representante presente na reunião 
 
3.2.3 PAVS´s:  
Jennifer/APA-Agente de Proteção Ambiental da UBS P III se apresenta ao grupo e fala sobre a 
parceria com as ACS´s (agentes comunitárias de saúde). Fazem orientações sobre descarte 
adequado de resíduos, arboviroses, atribuições internas devido Pandemia. Fazem trabalho com 
acumuladores e se preciso são acompanhadas pela equipe do NASF; nos últimos meses sem êxito 
de fim em todos os casos, porém há um número expressivo de diminuição de acúmulo; os casos 
são tratados individualmente.  
Jessica/APA UBS P II está há três meses na função; fornece forte apoio ao enfrentamento da 
COVID-19 na UBS inclusive nas filas de espera e cadastro. Neste momento estão iniciando a 
retomada das funções da APA, como por exemplo o projeto de revitalização de espaço verde, horta 
comunitária, visitas a acumuladores, atividades com NASF e outras. 
Simone/ APA UBS P I: iniciou há um mês na UBS após saída da APA Leticia, endossa palavras 
das APAS anteriores e comenta que são “um pontinho verde em Paraisópolis”; é preciso plantar 
para colher. Hoje tudo é terceirizado, precisamos semear ações e atuar como cidadãos. Cuidar da 
nossa casa, do nosso bairro. Mudar a si para promover mudanças no mundo. O grupo presente 
solicita dados de poluição PVRS (pontos viciados de resíduos sólidos), catadores e quantidade de 
carros abandonados 
. 
3.2.4 Dados sobre Resíduos Sólidos Urbanos: apresentado por Andrea S. ppt completo vide 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/residuos-RSU-multi-ago2021_r1-1.pdf 
A população mundial está representada soterrada pelo descarte de resíduos.  
Segundo IPEA cada brasileiro gera 1,1kg/dia de resíduos.  
O Brasil recicla 2% de tudo que é coletado.  
Apenas 40% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva e não necessariamente a utiliza. 
Em 2019 havia aproximadamente 1700 lixões. A nova meta do PNRS (Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos) é zerar lixões até 2024 e reciclar 20% até 2024.  
53% dos municípios brasileiros não aderiram ao PNRS 
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1 Agente Ambiental/Catador coleta em média 1,6ton de recicláveis./mês no Brasil. Estima-se 
800mil catadores (dos quais 70% são mulheres) e coletam 90% do que é reciclado no país. 
(MNC/2006) 
Brasil é o 4º maior produtor mundial de plástico. 
Anuário da Reciclagem/2020: total de organizações de catadores mapeadas no Brasil: 1829.  
Analisaram 22% = 408 cooperativas. 
Faturamento anual das organizações de catadores mapeadas: Total nacional mais de R$ 138 
milhões, Estado de SP aproximadamente R$ 49 milhões. 
Há 152 cooperativas com contratos com  prefeituras brasileiras, sendo 31 no Estado de SP 
A cidade de SP produz 10% dos resíduos do país (tem 5% da sua população): 12 mil ton/dia 
A porção reciclável do descarte é de 35-40% do peso. Na cidade de SP reciclamos apenas 7% do 
que poderia ser aproveitado. Exposição dos 7 R´s da Sustentabilidade.  
 
Reflexão: Com base nos dados da Saúde (cadastros das UBS´s + estimativa da parcela não 
cadastrada), a população de Paraisópolis é aproximadamente 80 mil habitantes, com geração de 
resíduos por volta de 88 ton resíduos/dia sendo ao menos 31 ton recicláveis /dia não direcionados 
à coleta seletiva. Lembrando que a comunidade tem 16 ruas contempladas na rota da coleta 
seletiva semanal da Ecourbis no período noturno da quarta-feira; a coleta é ínfima por não termos 
a segregação do resíduo sólido. Fica a reflexão para se pensar no desperdício de recursos naturais, 
matéria-prima para a indústria, atividade para geração de trabalho e renda, além de contaminação 
de solo/água/ar.  
 
3.2.5 CRV- Projeto Comunidade Recicla Vida. Apresentado por Ricardo Assadourian, para 
acessar ppt completo vide https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Comunidade-
Recicla-Vida-Multi-ago2021.R1.pdf 
Ricardo relembra os objetivos do projeto: implantar coleta seletiva, desenvolver educação popular 
e socioambiental, proporcionar melhoria na qualidade de vida nas comunidades respeitando o 
meio-ambiente, organizar famílias em habitação popular. Comenta sobre o projeto piloto na área 
escolhida, quadra 46. A meta é aumentar consideravelmente o volume de coleta seletiva, geração 
de trabalho&renda e promover desenvolvimento socioambiental com promoção ordenada de êxodo 
urbano. 
Atualizações do projeto: fazer parceria em educação ambiental com o Ballet Paraisópolis, retomada  
da Coopercaps para coleta seletiva na UBS I e EMEF Paulo Freire, solicitação de espaço na Praça 
da Cidadania para coleta da Ecourbis, retomada do projeto com o PAVS. A Coopercaps (gestora 
da Central de Triagem de Paraisópolis) passou de proponente do projeto a parceira.  
 

4. Informes:  
Parque de Paraisópolis – Lourival Clemente: Monica M. comenta que foi informada de que a 
inauguração acontecerá em breve e será constituído um Conselho especifico, liderado pelo 
administrador do Parque. Ocorreu um inicio de incêndio possivelmente provocado por uma família 
invasora.   
XVI Mostra Cultural de Paraisopolis: inscrições e remessa de material em fase de finalização. 
Evento virtual ocorrerá em 18/set/21. Larissa/PECP divulga 2 oficinas oferecidas pela MC, sendo 
uma presencial em 15/set/21 liderada por Larissa e outra virtual liderada por M. Helena Pereira.  

  

5. Próxima reunião:  Pauta Educação II Zeladoria e Enfrentamento ao COVID-19 

Local: via zoom 
todos 30.09.21 

9h00-11h30 


