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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 22.11.20 Andrea S. encaminhou por e-mail ao Fórum 

Multientidades/copiados convite para participação no Fórum de 26.11 com pauta: Zeladoria, 

Urbanização e Enfrentamento ao Covid-19. A reunião em formato de videoconferência foi 

agendada por Monica M/Casa da Amizade através do ZOOM.US 

  

DESCRIÇÃO:   

1. Leitura da ata da reunião de 29.10.2020: a leitura da ata foi feita por Andrea S. A ata foi 

circulada por e-mail em 22.11.20 e consta no site para consulta e eventuais correções.  
  

2. Roda de Apresentação na reunião virtual: Betania/ UDMC, Andrea P. Stipkovic-Voluntária, Boris 
Souza-UDMC, Dra Andrea B.-UBSPI, Elaine Amaral/Atenção Básica-Programas Governamentais 
Einstein; Claudia Lara-PECP, Sandra Garcia-Instituto ELA, Sirlene Araujo-COOHABRAS, Iris RR- 
voluntária CECOO, Monica Mation- Casa da Amizade, Michele Pampolha-CEU Gestão Cultura, 
Guilherme Brito – SVMA obras, Katia Laurett- SEHAB, Margareth-CEMEI Morumbi, Vitoria M- CEMEI 
Morumbi, Karina AS- CEMEI Morumbi 
 

   

3. Enfrentamento ao Covid19: apresentado por dra Andrea B Gestora da UBS P I e Elaine 
Amaral Atenção Básica-Programas Governamentais Einstein 
Para acessar ppt completo entre no link https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Dados-Paraisopolis-COVID-nov20-apresent-Multi.pdf 
Relatório NOV/2020:  
Até o momento são 10937 casos de SG (Síndrome Gripal) notificados e 542 casos de  
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 72 óbitos, sendo 47 confirmados. Exames 
laboratoriais: 6388 coletas sendo 1557 positivos, 3886 negativos, 945 em análise 
Painel de notificações acumuladas nas unidades Einstein: UBS I,II,III e AMA Paraisópolis: 
total 10.976 notificações sendo 1572 positivos, 3896 negativos, 957 em análise e 4544 sem 
coleta.  
Incidência de SG e SRAG por território: Taxa de notificações/1000 cadastrados: UBS I : 
127,5 SG e 3,5 SRAG; UBSII: 106,5 SG e 3,1 SRAG; UBSIII: 91,7SG e 2,9 SRAG. Nota: de 
todas as notificações do território, a grande maioria é SG, bem mais leve que o SRAG. 
Evolução de SG nas unidades e no território: Apesar da incidência se manter em um platô 
nas notificações dos serviços SUS, nota-se que a % de positivos é baixa. No território o 
aumento de incidência se mostra mais nos pacientes não atendidos pelo SUS. 
Já se percebe um início de aumento desde a semana epidemiológica 44. 
Andrea S pergunta sobre a quantidade de testes em Paraisópolis e dra Andrea fala sobre 
testagem deficiente em outros territórios, lembrando que para notificações bastam critérios 
respiratórios. Em Paraisópolis pessoas acima de 18 anos tiveram maior acesso a testes 
devido aos testes cedidos pelo Projeto Casulo. Elaine comenta que Paraisópolis iniciou teste 
de 2 a 3 meses antes de Campo Limpo, onde apenas a UPA estava fazendo testes. Hoje 
todas as unidades são abastecidas de testes 
Mapas de incidência e mortalidade por COVID-19 na cidade de SP:  
Taxa de incidência por COVID19/100mil hab. na Vila Andrade: 2951,1 
Coeficiente de Mortalidade por COVID19/100mil hab na V.Andrade: 91,8 
Conclusão: “Pelos mapas de incidência e mortalidade da cidade de SP, que consideram a 
população de cada distrito, podemos notar que na Vila Andrade os indicadores estão entre 
os menores da Subprefeitura do CL e mesmo da região Sul da cidade de SP” 
DADOS COVISA:  

  

 Letalidade (%) Mortalidade/100mil hab Incidência/10mil hab   
MSP 3,9 105,1 268,5 

Vila Andrade 2,1 53,8 252,4 

Paraisópolis 
 

2,1 68,1 324,1 

Heliópolis 6,2 137,7 255,1 

Brasilândia 4,4 113,0 221,0 

A equipe presente pede atenção para os assintomáticos; estão fazendo várias ações de 

prevenção nas UBS´s e alertam para que as pessoas saiam somente quando necessário. O 

Einstein está preocupado com a previsão de festas de confraternização e de fim de ano. O 

número de pessoas infectadas vem aumentando e o HIAE percebe um novo desenho de 
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contaminação familiar e mais frequente em pessoas de 30 a 39 anos. Percebe-se bares, 

encontros de happy hour, aglomerações em lugares de pouca ventilação, devem ser evitados. 

Infelizmente são estas atitudes que não permitem cercar a doença. Aguardam ansiosos pela 

vacina, porém a prevenção é essencial.  

Dra Andrea fala que a pandemia iniciou pressão nos serviços particulares, foi para os serviços 

públicos, amenizou e agora volta à pressão no serviço particular. A expectativa é que o serviço 

público tenha uma pressão nas próximas semanas. As UBS´s continuam monitorando e 

divulgando ações preventivas. Fazem um alerta sobre a procura nos postos por assuntos que 

poderiam ser evitados. É preciso aproveitar serviços remotos, teleatendimento, visitas médicas 

e mensagens por whatsapp, para evitar aglomerações desnecessárias. 

Elaine Amaral comenta que a Saúde traz os dados consolidados para que se tornem 

conhecidos e pede que a Rede de Instituições pense em ações nos próprios espaços de 

atendimento, para ampliar o canal de comunicação com os moradores. Vemos um termômetro 

de alerta e é preciso promover o distanciamento. Andrea S. sugere uma reunião em dezembro 

para uma devolutiva. No decorrer da reunião, retomando este assunto, as instituições 

presentes entenderam que para ser mais ágil e prevendo inviabilidade de data para uma 

reunião, ficou acordado que circularíamos um email com a apresentação feita pela Saúde 

falando sobre este apelo da equipe médica.  

4. Pauta: Zeladoria e Urbanização II 

4.1 Parque Lorival Clemente (Parque Paraisópolis) – Apresentado pelo arquiteto Guilherme 

Brito/Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), fotos disponíveis no site  

O arquiteto fez uma transmissão ao vivo do local mostrando as obras e disposição das 

estruturas que estão sendo construídas. A obra sofreu atraso significativo devido à pandemia 

e à falta de material, porém aceleraram no último mês e avançaram no cronograma. Fala sobre 

as estruturas que estão sendo levantadas; haverá escadas e rampas de acesso dos dois lados 

do parque, vários parquinhos, mata fechada com mirante, equipamentos de ginástica, 

pergolado, sala da administração e banheiros. O parque será todo acessível e sua maior parte 

é área de preservação ambiental não podendo ser ocupado ou pavimentado. O parquinho que 

estava instalado no local da entrada, anterior às obras, foi relocado pela subprefeitura CL (faz 

parte do contrato novos parques).  

Sirlene A/Coohabras pergunta se é de conhecimento do departamento de obras a carta que 

reivindica um CECCO para Paraisópolis dentro deste parque. Guilherme disse que nada 

chegou a seu departamento mas dificilmente seria possível. Com o projeto finalizado, há uma 

única sala para o gestor do parque, que deverá estar no local todos os dias. A obra em 

andamento nesse momento não permite mudanças, uma vez que o projeto não contempla 

expansões ou um eventual segundo andar. Sirlene pergunta qual o melhor caminho para 

chegar no gabinete da SVMA . Guilherme sugere mandar um ofício para Gabinete, que deve 

se tornar um processo eletrônico e é encaminhado ao setor. Esclarece que a construção do 

projeto atual cobre quase 100% da área possível de ser ocupada. Há um grande córrego por 

baixo o que o torna uma APP – área de preservação permanente. Sirlene encoraja adesão  à 

carta de solicitação direcionada à Saude sobre criação de CECCO (enviada por email) Iris 

R./CECCO sugere interlocução com a saúde por ser uma proposta intersecretarias.. 

  

4.2 – Atualizações SEHAB: presentado por Katia Laurett 

Foram entregues 50 UH´s do condomínio M na área do chamado Parque Sanfona, onde estão 

previstas mais 349 UH´s mas sem previsão para início das obras, mesmo com projeto 

aprovado.   

Córrego do Antonico: em 18/nov saiu o resultado da licitação das obras e nesta semana os 

conselheiros foram chamados para se reunirem com o responsável da empreiteira e Josias, o 

engenheiro responsável. A previsão do tempo de obra é de 30 meses, mas depende do ritmo 

que a pandemia irá impor. Há o prazo de 30 dias para se fazer uma revisão no projeto. Primeiro 

irão construir o canteiro de obras. A revisão  será feita porque o objetivo da Secretaria é 

resolver o problema mas não tem interesse em tirar pessoas de casas bem estruturadas. Na 

medida em que se façam alterações, tudo será conversado com o CGUrb e esperam 

equacionar o problema. Há alguns terrenos para provisão habitacional e estão pensando em 
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alguns locais. Áreas serão avaliadas em dezembro para construção do canteiro de obras. 

Atualmente 4.000 famílias estão no aluguel-social e com a obra este número irá aumentar. Em 

2014 a previsão de remoção em função do Antonico era de 1.500 famílias. Hoje com a revisão 

considerando as novas moradias e alterações no projeto, há sempre a perspectiva de 

promover a continuidade do imóvel no local. 

Betânia pergunta quais conselheiros estiveram presentes na reunião desta semana porque 

não soube do evento. Katia comenta que Guga, Brizola, Nadjane, Leide, Denilson, Willian e 

outras 3 pessoas participaram da reunião com o Eng. Josias no espaço do antigo canteiro de 

obras. Leide esteve na reunião e reclama que só ficou sabendo através de mensagem de Diniz 

no grupo de whattsapp. Comenta também que por questão da pandemia, há uma certa 

desorganização e pede para buscarem espaços mais adequados para realizar as conversas. 

Monica M pergunta qual empresa fará a obra. Será a TRANSVIAS. Iniciarão esta semana com 

prioridade de instalar canteiro e espaço para desenvolver ações e readequar o projeto.  

Katia esclarece que o novo canteiro de obras não necessariamente será instalado no antigo 

terreno em função das obras do parque Paraisópolis. Monica M lembra que aquele terreno está 

reservado para a educação. Leide questiona a mudança do objetivo do terreno, anteriormente 

destinado à moradia. 

Katia esclarece que as próximas reuniões do CGUrb irão permanecer virtualmente. 
4.3 Programa CRV- Comunidade Recicla Vida 
O programa continua sendo escrito e neste mês a equipe se reuniu com as escolas da quadra 
46 (EMEF Paulo Freire e EE Homero Fortes), além das conversas com UBS  I e EE Miguel 
Arraes.  
Coleta experimental: Na 4af 25.11 foram entregues bags para acondicionar recicláveis na 
EMEF PF e serão retirados na 6af pelo caminhão de coleta seletiva da Coopercaps.  
Workshop: estava previsto um encontro da equipe com alguns integrantes da ACREP e 
UDMC para planejamento e estruturação da metodologia, porém devido ao aumento do 
número de casos de COVID, a equipe entendeu que seria melhor adiar o evento. 
Boris reforça que o projeto ainda não está sendo implantado, esta ação pontual de coleta na 
escola é de caráter experimental. 

 

 

Via 

ZOOM.U

S 

 

 

15dez20 das 

16h às 18h30 

4.4 Praça da Cidadania em 18/nov/20 houve uma reunião sobre o edital de Chamamento 
Público n° 01/2020 do Fundo Social do Estado de SP (FUSSP) em que o coordenador 
Luciano Santos prestou esclarecimentos sobre vários aspectos. Convidado para esta Multi, 
Luciano /FUSSP não teve disponibilidade para participar hoje porém Andrea S mostrou 
algumas fotos (vide anexo no site) para tornar conhecida a praça, com previsão de 
inauguração em 05.12.20. Lembrado que o edital se encerra dia 27.11; os candidatos terão 
seus planos de ação avaliados e o resultado será divulgado em 04.12.20 

  

5.Informes: 
5.1 Fórum de Educadores do Instituto Ela- Educadoras do Brasil: evento direcionado 

às professoras: Educadoras do Brasil Dizem Não à Violência Contra as Mulheres 
5.2 Encontros de Líderes/ Instituto ELA: Sandra G. agradece as presenças confirmadas 
de lideres para o evento “ Projetos Relevantes e Empreendedores nas Comunidades 
Brasileiras” com o objetivo de compartilhar projetos que fazem a diferença nas comunidades 
em 15/dez/20 

5.3 Casa da Amizade: Monica relata sobre a retomada das atividades presenciais da CA 
em 7/out/20, mantendo a tutoria remota (Projeto  SE Loga, Paraisópolis).Divulga o manifesto 
de apoio à cata de pediatras defendendo a retomada das escolas em condições seguras. 
5.4 Betania alerta sobre o movimento local no final do baile funk que prejudica o acesso dos 
moradores às UBS/AMA bem como o deslocamento dos trabalhadores via transporte publico  

  

8/dez/20 

 

15/de/20 

6. Próxima reunião:  
Pauta: Retrospectiva 2020, Planejamento 2021, formação de GTs, cronograma anual. 
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM.US (por motivo de isolamento social frente 
à pandemia COVID-19)

 

 

todos 

 

28.01.21 

9h00-11h30 


