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

daqualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes da Reunião (on line): Monica/Casa da Amizade; Juliana/Insper, Claudia R./Cufa-Filóo, 

Rubem/Filóo, Ana Silvia/Cultura Inglesa Paraisopolis, Maria/PróSaber, Juliana M./PróSaber, Leide/ Cons. 

Gestor Habitação,  Claudio/ Filóo, Claudia L./ PECP, Renata R./UBSII, Juliana F./PECP, Marlene/ CeiSer, 

Carolina/CeiSer, Rejane/UMCP, Andrea S./ Voluntária, Lucas/ Casa da Amizade 

  

OBSERVAÇÃO: A pauta da Assist. Social prevista anteriormente foi realinhada para tema mais 

especifico “Enfrentamento da COVID19” 

  

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 27.02.2020: não realizada. A ata foi enviada por e-mail, em data anterior 

a esta reunião. As sugestões de correção devem ser enviadas por e-mail à Monica M/CA 

Monica M. 10.04.20 

2. Convocação para reunião: Em 25.03.20, Andrea S./voluntaria, encaminhou por email ao Fórum 
Multientidades, a ata da reunião de 27.02.20 e convite para participação da Reunião Remota de 
26.03.20. As pessoas interessadas entraram em contato manifestando disponibilidade, assim 
receberam email com o link da reunião para acessar o evento marcado. Diversas pessoas que 
sinalizaram não ter familiaridade com a ferramenta foram previamente contatadas para 
orientação/treinamento sobre instalação/uso do aplicativo. A reunião em formato de videoconferência 
foi convocada por Juliana M./PróSaber de forma remota através do ZOOM.US. 

  

 

 

3. Pauta: Enfrentamento COVID-19 – PENSAR ESTRATÉGIAS EM REDE PARA MINIMIZAR 
IMPACTOS DO CORONAVÍRUS. 
Após breve apresentação dos participantes, Monica M/CA: convida a pensar juntos, qual apoio 
assistencial pode-se dar à comunidade de Paraisópolis nesta pandemia. Cada participante foi convidado 
a se apresentar e descrever as ações em andamento em sua instituição. 
 
Rubem A./Filoo-Filóo (start-up de saúde) planeja oferecer gratuitamente a um grupo de moradores 
vulneráveis seu Vale Saúde (plataforma que permite acesso a consultas eletivas com valores reduzidos, 
desconto em medicamentos e suporte psicológico). No escritório local em Paraisópolis (R. Rudolf Lutze) 
estão recebendo doações e vão organizar a forma de distribuição.  
 
Renata Rabelo/UBSII (gestora): há ações nas UBS´s voltadas ao coronavírus. Pede um olhar mais 
sensível para os profissionais da Saúde, que no momento estão muito abalados psicologicamente. Em 
destaque as ACS´s que estão sendo ocasionalmente hostilizadas. Reforça que precisam de 
fortalecimento emocional constante porque não podem contar nem ao menos com o apoio físico de um 
abraço. É preciso levar reconhecimento pelo trabalho e empenho das equipes. Sugere mobilização das 
ONGs para que as crianças da comunidade façam desenhos ou cartinhas de próprio punho, com 
palavras de carinho e estímulo. Há por volta de 80 profissionais na UBS I, 80 na UBS II, 76 na UBS III, 
124/AMA e 43/CAPS (403 profissionais). Os casos que chegam só são notificados quando graves; se 
SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) coletam amostra e os pacientes são encaminhados para 
hospital. Recebem muitas pessoas com sintomas, porém apenas 1% graves. Não há testes para todos. 
Outras gripes têm aparecido assim como bronquiolites, asma atacada etc porém o trabalho é selecionar 
o quadro tríade quando se tem ao menos 3 dos sintomas: febre, desconforto respiratório, tosse ou coriza 
ou dor no corpo. Aguardam resultados de 2 testes (cerca de 10 dias pois o processo de reconhecimento 
do vírus é artesanal pelo patologista do laboratório). Ressalta que há algumas famílias que recusam 
cadastro na ESF no território, portanto, não são oficialmente cobertas pelas UBS´s.  Rubem A/Filóo 
tentará atendimento gratuito para os profissionais da saúde. Dra Renata lembra que recebem apoio 
psicológico institucional mas o apoio da comunidade é mais acolhedor, seguro e vigoroso para a equipe; 
é preciso que a comunidade colabore e valorize o trabalho dos profissionais.  
 
Leide/ Cons. Gestor Habitação: relata que Padre Luciano e equipe estão fazendo campanha de produtos 
de higiene para distribuição em igrejas, no Grotão e através da ProParaiso. Gostaria de saber como 
anda o monitoramento das doações, saber onde estão armazenadas.  
 
Maria/PróSaber: direcionou algumas doações para UMCP. Está organizando cestas para as famílias de 
seus alunos. Comenta que há muitas pessoas querendo saber quantas pessoas /família e tamanho das 
moradias em Paraisópolis. Cita percepção de que moradores antigos moram em casas maiores, mas 
os mais novos moram em casas de apenas um cômodo. Monica M comenta que com bases em dados 
da Sec de Habitação e UBS´s a média é em torno de 3,5-3,8 pessoas/família (a confirmar). Claudia 
R/CUFA sugere recorrer à pesquisa da USP 2016 sobre tamanho médio da área de construção. Nota 
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pós-reunião. o estudo da equipe do Prof João Meyer-USP 2016 “Mercado imobiliário residencial em 

Paraisópolis: o que mudou nos últimos 10 anos” (disponível em  
https://multientidades.virtual.org.br/urbanismo/atas-do-conselho-gestor-de-urbanizacao-de-
paraisopolis/) cita que a área média dos imóveis é de 26 m2., sendo que aprox 49% tem apenas um 
cômodo além de cozinha e banheiro; 40% tem 2-3 cômodos e 11% tem 4 ou mais cômodos. 
 
Claudia/PECP comenta que a população que frequenta o Programa Einstein na Comunidade tem em 
média 3-4 pessoas/família em áreas de 30m². Ainda não há definição de iniciativas PECP nesta fase de 
pandemia e qualquer ação será com base em programas governamentais do HIAE (via UBS) onde 
atenderão a saúde e ações assistenciais. Monica M pergunta sobre a iniciativa da distribuição de 50 mil 
kits de higiene. Andrea S/voluntária comenta que é uma ação do Departamento de Voluntários do HIAE 
via vaquinha eletrônica (R$ 6/kit), após identificarem os casos com maior vulnerabilidade em Campo 
Limpo e Vila Andrade (que inclui Paraisópolis, a quem serão destinados em torno de 12.000 kits). Esta 
iniciativa acontecerá por meio das ACS das UBS´s.  
 
Ana Silvia Puppin/ Cultura Inglesa Paraisópolis: estão desenhando um plano para a comunidade. Maria 
(ProSaber) ressalta a localização estratégica da Cultura Inglesa no território. 
 
Monica M/CA: lembra que é preciso pensar em locais e formas de distribuição seguras, sem 
aglomerações, talvez iniciativas locais complementares por exemplo: produtos de higiene. 
 
ClaudiaR/CUFA: relata que estão mobilizadas com força de mídia para trazer recursos aos líderes; 
parceiros doaram 30 kits de higiene e 30 galões de água potável (comprados na comunidade). Doação 
da JBS Friboi:10 ton de carnes e sabonetes para RJ e SP; o Campo do Palmeirinha está pronto para 
receber sob gestão dos recursos de Bruno Melo. Cita que o Google busca cadastros; a entidade 
receberá o dobro do que arrecadar (“matching funds”) - se alguém tem cadastro pode ser indicado.   
 
RejaneS./UMCP:  Relata que há vários contatos sendo feitos mas ainda não consolidados.  Até o 
momento receberam doação de sabão em pedra Ypê (21 ton) e álcool em gel.  
 

 Pensando em como criar estratégias para chegar rapidamente nas famílias, UMCP identificou 24 
ruas na comunidade, onde 420 moradores estão se inscrevendo para os cargos de Presidentes de 
Rua/vices. Cada presidente de rua avalia a situação das famílias e deve cadastrar 50 famílias 
vizinhas e identificar casos mais vulneráveis; pedem nome, RG, endereço, telefone e anotam 
principais necessidades. Outras funções dos Presidentes: repassar as informações sobre a 
quarentena, distribuir as doações recebidas, conscientizar os moradores sobre a necessidade de 
ficarem protegidos em casa. Até o momento há 180 inscritos para voluntariado como Presidente da 
Rua, que receberá um chip de celular e monta um grupo de whatsapp das 50 famílias. Ao chegar a 
doação, é combinada data e horário para entrega a cada Presidente de rua; pretendem uma forma 
organizada de entregar as doações. Uma rua/viela pode ter vários representantes devido à alta 
concentração de residências.  Monica M/A pergunta se a lista de cadastro dos moradores está 
informatizada. Rejane esclarece que as anotações são feitas em papel pelos Presidentes de Rua e 
ainda não foram consolidadas/informatizadas; Monica sugere criação de uma comissão para banco 
de dados de moradores e se dispõe a ajudar, sugerindo a participação das gestoras das UBSs e da 
SAS-CL/CRAS-V.A. para que se possa aproveitar informações relevantes de seus cadastros para 
fortalecer o cadastro em andamento pela UMCP. Nos prédios foi conversado com os síndicos e 
combinaram 5 voluntários Presidentes de Rua. As redes sociais de Paraisópolis terão informação 
das doações e distribuição. No caso do número de doações ser inferior ao número de famílias, 
Rejane esclarece que o critério será sempre a maior vulnerabilidade.  
 

 Pensando no pior cenário, as escolas E.E. Maria Zilda Gamba Natel e E.E. Etelvina Goes Marcucci 
estão passando por adaptações para servirem de alojamento para casos confirmados com sintomas 
leves que não possam cumprir isolamento em suas casas; previsão de capacidade de 250 pessoas. 
A UMCP contratou 3 ambulâncias que ficam à disposição para emergência dos casos de 
coronavírus.  
 

 Buffet Mãos de Maria está oferecendo 700 marmitas gratuitas por dia nas casas de vulneráveis, 
entregues pelos Presidentes de Rua; pretendem utilizar outros espaços para prepararem 
alimentação. Rejane cita que a UMCP está sendo muito procurada: está recebendo pessoas que 
precisam de cesta básica ou gás ou denúncias de valores abusivos no comércio de itens 
importantes. Maria/PróSaber reforça recebimento de reclamações de valores abusivos. Relatou que 
ontem (25/03) uma mulher entrou abruptamente com alegado diagnóstico” de COVID19 na mão, 

https://multientidades.virtual.org.br/urbanismo/atas-do-conselho-gestor-de-urbanizacao-de-paraisopolis/
https://multientidades.virtual.org.br/urbanismo/atas-do-conselho-gestor-de-urbanizacao-de-paraisopolis/
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exigindo máscara. A UMCP reforça à comunidade que não é momento de desavenças e sim de 
união e de ficar dentro de suas casas. Há pedidos específicos como fralda geriátrica, tentam 
negociar compra no comércio da comunidade.  
 

 “Adote uma Diarista”: Rejane relata que muitas mulheres diaristas (em torno de 500) foram 
dispensadas sem remuneração. O Emprega Comunidade lançou um projeto “Adote uma diarista” 
em que as inscritas ganharão durante 3 meses um kit com cesta básica de alimentos e higiene e 
um valor a determinar através de uma “vaquinha eletrônica”. Até o momento há 100 diaristas 
adotadas. 

 
Claudia/PECP pergunta qual a relação da CUFA com a UMCP, se estão em parceria para estratégias 
de recebimento de doações. Lembra dos registros feitos pelo CRAS, fonte importante do poder púbico 
com informações que poderão ajudar a elaborar formas de garantir manutenção da assistência às 
famílias. Necessário construir ações que atendam higiene e alimentação. ClaudiaR/CUFA-Filóo explica 
que recebem orientações de Celso Ataíde/ Lider da CUFA encorajando maior engajamento no território. 
Conseguiram doação da Friboi de carnes . 
  
Stefani/SAS-CL parabeniza iniciativas, estão pensando na maneira mais eficiente de acolher a 
população. A secretaria da SMADS-SP fez contato com a Cruz Vermelha e Secr. Direitos Humanos para 
construir ações conforme a necessidade. Monica M pergunta se poderiam usar o cadastro da SAS e os 
dados das UBS´s para facilitar cadastro a ser desenvolvido pelos Presidentes de Rua. Rejane/Emprega 
Comunidades-UMCP explica que a visita do Presidente de Rua neste momento a cada família é 
necessária para percepção da real necessidade. 
Marlene/CeiSer: as Obras Sociais do Mosteiro S. Geraldo têm apoiado iniciativas da UMCP em contato 
com Gilson R. e buscado parceiros. A APM (Assoc Pais e Mestres) do colégio Santo Américo está 
fazendo campanha para arrecadar cestas básicas (alimentos/higiene) para serem distribuídos em 
Paraisopolis e J. Colombo. A campanha continuará nos próximos meses, sensibilizando parceiros para 
esta ação. Carolina/Ceiser: cita coordenação, captação de 150 cestas até o momento. 
 
Monica M/CA comenta que aguardava esta reunião para levantar possibilidades de apoiar 
prioritariamente as famílias ligadas à Casa da Amizade. Reforça a extrema importância de coordenar as 
ações e cita a complexidade do desafio de distribuição de doações heterogêneas.  
 
Juliana/Insper: professora comenta que os alunos do Insper/Einstein/Paraisópolis estão montando um 
grupo de doações. Há uma estudante Insper atuando junto com a Flavia/Coletivo Coca Cola-UMCP na 
UBS com estudo para revitalizar viela e verba para comprar material e distribuir; a ideia é a família fazer 
uma lista com os itens de necessidade, inclusive anotar sintomas de gripe, mas não tem o canal para 
distribuir na porta da família. Irão fazer pesquisa de preços dentro de Paraisópolis e onde for mais justo 
efetuarão as compras para atingir maior rendimento. Pensaram em contratar motoristas de Uber da 
comunidade para fazer as compras e distribui-las. Monica M lembra que para itens leves, talvez 
possamos contar com apoio das ACS´s, Rejane comenta que terão vans para distribuição. 
Claudia/CUFA-Filóo cita que há motoristas de uber se oferecendo como voluntários. 
 
ClaudiaR/CUFA fala sobre montar uma planilha colaborativa no google drive para cada entidade 
alimentar com os itens de doação, com info sobre entradas/saídas/ destinos. Rejane mostra 
preocupação com a velocidade para organizar os dados porque tudo está muito dinâmico.  
 
Claudia/PECP fala no cuidado em não sobre carregar as ACS´s levando-se em conta a carga de serviço 
atual e o estado emocional abalado segundo relato da gestora da UBS. Pergunta sobre a atuação do 
Filóo. 
 
Claudio G/Filóo explica que a instituição é um vale saúde pré-pago com o objetivo de trazer saúde com 
qualidade a baixos valores tanto em relação às mensalidades quanto a consultas. Oferecem também 
um 0800 de atenção à saúde (apoio 24h) e descontos em medicamentos. A inauguração do espaço 
físico seria 21/03, mas devido a pandemia anteciparam de maneira virtual. Nesta fase estudam promover 
doações de algumas assinaturas, estudar formas de viabilizar apoio aos profissionais da saúde e 
oferecer espaço físico para acomodar doações. Hoje a assinatura é R$9,99/pessoa/mês, porem a 
assinatura será gratuita durante a pandemia aos moradores selecionados. 
 
Juliana F/PECP lembra que a secretaria da Habitação deve ter uma base cadastral com dados dos 
domicílios. 
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Stefani/SASCL: comenta que há uma série de órgãos de controle para liberação de dados cadastrais e 
há termos de confidencialidade e instâncias de proteção dos dados pessoais de usuários. 

 4. Encaminhamentos:  
 
3.1 Ana Silvia/Cultura Inglesa propôs criar um grupo de whatsapp com os participantes dessa reunião 
visando nivelamento de informações da crise: aprovado por consenso.  
3.2  ClaudiaR/CUFA providenciará planilha de cadastro de doações 
3.3 Rejane S/ fará informativo semanal sobre as doações na UMCP 
3.4. Comissão de banco de dados: agendar reunião 
3.5 Claudia L/PECP e Maria/ProSaber sugerem nova reunião Multi extraordinária em 07.04  

 

 

 

 

 
5. Próxima reunião:  

Pauta:  Enfrentamento da COVID-19 

Local: on line por zoom (por motivo de isolamento social/ pandemia por Coronavírus-COVID-19)
  

todos 07.04.19 

9h00 


