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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 24.08.20 Monica M. encaminhou por e-mail ao Fórum 

Multientidades/copiados a ata da reunião de 30.07.20 e convite p/ participação do Fórum de 

30.07 com pauta: Meio Ambiente. 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 30.07.2020: leitura realizada por Sandra G. Não houve 

solicitação de correção. 
  

2. Roda de Apresentação/ Participantes da Reunião virtual: Monica/Casa da Amizade 
AndreaS./ volu, ClaudiaL/PECP, RicardoA./Coopercaps, Tereza/UVIS-STSCL, Claudia 
Helena/ MSE-V.A, Sandra G./Instituto ELA, Sirlene/COOHABRAS, MarceloCSA/Ong Skate 
Solidário, Boris/UDMC, RoseS./Instituto ELA, Caio/CeiSer, Daniela R/PAVS, Leticia 
R/UBS1, Jennifer/UBS3. Após breve apresentação dos participantes, a reunião segue 
agenda (vide www.multientidades.virtual.org.br) 

  

3. Pauta: Meio Ambiente/ Resíduos 
3.1 Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo: o convidado 
Gilberto Natalini teve dificuldades em acessar a reunião virtual e não pode participar. 

  

3.2 Central de Triagem Paraisópolis-CTP/ Coopercaps 
  

O coordenador de Operações Ricardo Assadourian faz um breve histórico da Coopercaps-
Rede Sul. São 5 unidades (Interlagos-matriz, Paraisópolis, Granja Julieta, CMT Carolina M. 
de Jesus e CMT Ponte Pequena) e totalizam 340 cooperados.  
Em 2003 na comunidade Vila da Paz, Telines Basílio,(atual presidente da Coopercaps) 
conhecido popularmente como “Carioca”) buscou parceiros e em 2009 foi convidado a se 
capacitar em Osaka/Japão, fez curso superior em Gestão Ambiental e tornou-se referência 
no setor.  
A média salarial de um cooperado de reciclagem em SP ou RJ é de R$800,00 e no restante 
do país por volta de R$600,00. A Confederação (CONATREC) tem a preocupação de 
fortalecer os agentes socioambientais e tornar sua renda digna. A renda média bruta do 
cooperado Coopercaps é de R$2000,00. Porém há desconto de 20% do INSS e não há 
benefícios. A intenção é elevar o salário para R$3000,00.  
Nas 5 unidades, a Coopercaps gera 2400 ton resíduos reciclados/mês.  
No último ano pouparam 163 mil árvores, 360 ton areia, 800 ton minérios e 111 barris de 
petróleo, além de aumentar a vida útil dos aterros sanitários já quase esgotados.  
Em maio/2019 a Coopercaps foi convidada pela prefeitura de SP a assumir a Central de 
Triagem de Paraisópolis, inaugurada em nov/2015 após dificuldades de gestão. Durante a 
readequação do espaço foram retiradas aproximadamente 120 ton de resíduos/inservíveis 
em 12 caminhões compactadores e 25 kg de aranhas e teias no teto do galpão. Foi feito 
dedetização, desratização, adequação de licenças, manutenção na instalação em geral e 
reforma de equipamentos. Limpeza geral para tornar ambiente salubre. Formaram equipes e 
lideranças, empenharam-se em contratar moradores da comunidade. A maior parte dos 
cooperados são mulheres que atuam na esteira de produção e os homens para atividades 
no piso. Implantaram o PPRA (NR9) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para 
garantir a segurança do trabalho. A CTP encerrou o ano de 2019 e iniciou o ano de 2020 
como a cooperativa mais produtiva do município. 
A meta da CTP é aumentar produtividade, a renda e postos de trabalho. A média de produção 
passou de 120 ton/mês para 150 ton/mês, em janeiro/2020 foi 200 ton/mês. Hoje operam em 
regime de turno único com 43 cooperados.  Pensam em aumentar postos de trabalho 
adotando o 2° turno. 
Em 20/03/20 a cooperativa teve suas atividades suspensas por decreto por motivo da 
pandemia.  
Desafios para aumento da produtividade: troca do maquinário (esteira elevada e prensas tipo 
Jacaré deterioradas apesar de reformados). Há muita perda de produtividade para 
manutenção. Ainda não há previsão para retorno das atividades. 
Para acessar ppt completo vide anexo no site 
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3.3 PAVS Programas Ambientes Verdes e Saudáveis  

Daniela R. comenta que o PAVS é um programa da Estratégia Saúde da Família iniciado em 

2005 na SVMA e incorporado à Atenção Básica em 2008 para fortalecer atuação intersetorial 

e intersecretarial, proporcionar sustentabilidade com intervenções no território com efetiva 

participação da comunidade. O PAVS é um programa da secretaria municipal de saúde e só 

existe na cidade de São Paulo.  A referência do PAVS na UBS é o APA-Agente de Promoção 

Ambiental - é um facilitador para ações locais nas UBS´s e na comunidade. Os principais 

eixos temáticos abordados no último ano foram Arboviroses, Resíduos Sólidos e Água. Em 

2020, como parte do planejamento, o foco da equipe do PAVS do Campo Limpo/Vila 

Andrade, seria a intensificação de atividades voltadas para os profissionais das UBS´s a fim 

de sensibilizá-los para o descarte adequado conforme o PGRSS- Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde. Entretanto, o cronograma foi alterado tendo como 

prioridade até o momento demandas relacionadas ao COVID19. Entre os anos de 2015 e 

2019 promoveram 5542 ações e envolveram 127.264 pessoas da comunidade. Em março 

as APAS foram realocadas conforme necessidade de apoio nas UBS´s. Agora seguem plano 

de retomada das atividades em ritmo cuidadoso pois, na sua maioria, as ações são coletivas, 

por exemplo nos córregos, com idosos ou com crianças nas escolas. Há registros fotográficos 

na apresentação disponível no site  

Ações PAVS UBS1- APA.  LeticiaR apresenta as ações em várias áreas do território e dentro 

das UBSs. Fazem parcerias com ONG´s e divulgam utilidades públicas por ex: castração. O 

trabalho do PAVS se baseia na comunicação e Cultura de Paz e aborda os temas mais 

relevantes do momento, como o tema Respeito às Diferenças. Ações feitas na sala de espera 

das UBS´s ou em local solicitado como foi a Casa do Calvário, onde trabalharam a memória 

e impactos dos animais sinantrópicos devido ao acúmulo de resíduos pelas ruas, utilizando 

jogos de Memória. Palestra em escola sobre a Pediculose devido à alta incidência de piolhos 

nas crianças. Outo assunto abordado foi o tabagismo, seus impactos na saúde e no 

desmatamento ou Economia de Água. Preferem trabalhar com as crianças nas escolas 

porque espaço físico nas UBS´s não há. 

Ações PAVS UBS2- APA Ma Aurivan ausente por dificuldade de acesso à reunião; foram 

apresentadas por Daniela R. diversas ações em locais de PVR- Pontos Viciados de 

Resíduos; há vários registros de antes/depois nas vielas Santa Cruz, Igualdade, no Pinheiral 

e rua das Goiabeiras. 

Ações PAVS UBS3- APA Jennifer descreve ações para prevenção em ambientes de 

trabalho, ação mecânica contra o mosquito aedes aegypti, palestra sobre a saúde do 

adolescente no CCA São José. Palestras de Educação Ambiental nas escolas sobre 

arboviroses e descarte correto de resíduos. 

Ação Integrada do PAVS nas UBS´s 1,2 e 3 Prevenção ao Covid19 As APAS´s e as ACS´s 

trabalhado juntas.  

Ao final da explanação deixam seus contatos. 

Sirlene/Coohabras pergunta sobre os temas abordados e Leticia explica que abordam os de 

maior impacto e os temas mais relevantes do momento. 

  

3.4 Programa “Comunidade Recicla Vida”: para acessar ppt completo vide site  
Boris fala sobre os objetivos do programa: Implantar coleta seletiva nas periferias; 
desenvolver Educação popular e socioambiental, orientar famílias sobre habitação popular 
e melhoria na qualidade de vida com a preservação do meio-ambiente. As propostas do 
projeto são: transformar moradores em agentes socioambientais, criar logística de coleta 
seletiva porta-a-porta, ações de conscientização e engajamento e desenvolver projetos de 
moradia popular. 

Sirlene A. fala sobre os resultados almejados com a implantação do programa: aumentar o 

volume de resíduos recicláveis, contribuir para geração de trabalho e renda e promoção 

ordenada do êxodo urbano. Além da importância da Agrofloresta como forma de geração de 

renda e preservação ambiental, atrelada à moradia popular em áreas rurais e de preservação 

ambiental. Coohabras fundada há 10 anos com o objetivo de organizar famílias de baixa 

renda para gestão de fundos próprios para habitação popular, ampliando recentemente o 

objeto da cooperativa para a geração de renda na economia solidária, mostrando a 
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importância do trabalho formalizado, integrado, atrelado à melhoria de autoestima dos 

trabalhadores, com realização de estudos na comunidade para fazer diagnósticos locais que 

embasam a atuação. 
Ricardo A. fala sobre a relevância na aplicação do programa de coleta seletiva para a 
comunidade onde terá início no setor 46, quadra que envolve a EMEF Paulo Freire, EE 
Homero Forte, EE Miguel Arraes, UBS Paraisópolis 1 e aproximadamente 400 residências, 
para futuramente ser replicado no território. A intenção é adotar várias metodologias para 
a coleta, preparar logística de coleta porta a porta e coletas em PEV´s (Pontos de Entrega 
Voluntária de resíduos secos). Os PEV´s serão fornecidos pela Ecourbis, empresa 
contratada pela prefeitura para a coleta seletiva, com quem já estão em contato. O Projeto 
conta com a participação e fortalecimento do trabalho em rede das instituições de 
Paraisópolis, inclusive com a ACREP e PAVS. 
Daniela R/PAVS fala sobre seus contatos na Ecourbis solicitando PEVS para as UBS´s. 
Na UBS3 já existem 3 containers. 
Andrea S. lembra que existe coleta seletiva em Paraisópolis no cronograma da Ecourbis 
às 4asfs período noturno em 16 ruas da comunidade, porém, os coletores têm extrema 
dificuldade em identificar os resíduos secos entre os resíduos comuns (úmidos). O 
programa “Comunidade Recicla Vida” vem unir forças para educação ambiental e 
sensibilização dos moradores. 
Os participantes do programa deixam seus contatos disponíveis. 

4.Informes  

4.1 Mostra Cultural 2020:
 

Monica M./Casa da Amizade comenta sobre a XV MC 
4.2 Instituo ELA/Sandra G agradece as relações estabelecidas na rede da Multientidades 
4.3 Enfrentamento ao COVID-19: não foi possível a presença de gestoras das UBS´s 1, 
2 ou 3 

 

todos 

19/9/20 

10:00 Salas 

Temáticas 

17:00 “Live” 

5. Próxima reunião:  
Pauta: Educação II 
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM.US (por motivo de isolamento social frente 
à pandemia COVID-19)

 

 

 

todos 

 

24.09.20 

9h00-11h30 


