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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: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 30.01.2020: feita por Monica M. As correções aplicáveis 

foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica M. 10.03.20 

2. Pauta: Trabalho & Geração de Renda 
2.1 “Emprega Comunidades” apresentado por Rejane S. criado em 2017 com base nas 
necessidades de qualificação profissional e empregabilidade; acontece na UMCP. É uma 
plataforma de conexão entre os candidatos e as empresas. Observaram falta de preparo dos 
candidatos para as entrevistas. Até hoje mais 900 pessoas empregadas, das quais 700 foram 
empregadas após Mutirão de Emprego com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho. Encaminharam 449 candidatos com boa adesão mas ainda sem números 
confirmados pela dificuldade de comunicação com os candidatos. Há 7 mil pessoas 
cadastradas na plataforma, incluindo profissionais que prestam serviços e podem ser 
classificados com “estrelinhas”. A empresa interessada consulta no site, filtra o perfil 
adequado e faz o contato, processos seletivos e comunicação. Tem parceria com canal 
Transformador, cursos EAD e parceria com curso presencial, Senac, Senai, Camp Pinheiros, 
JÁ Brasil, qualificação 1° emprego. Na busca pelo emprego há diversos preconceitos: 85% 
são nordestinos e/ou negros, restrições quanto à inclusão de LGBT´s (obs: a rede GPA fez 
contato para contratação de LGBTs. Propõe a valorização das minorias nas empresas, cita 
dificuldade de laudo médico para pessoas com deficiência, conforme legislação. O marketing 
pessoal também é trabalhado. Fazem mutirão mensal de emprego, Há cursos disponíveis. 
Houve recente mutirão em parceria com Secretarias de Desenvolvimento Econômico 
(estadual e municipal) com 1200 vagas disponíveis. Parceria com Mature Jobs, para mulheres 
acima de 50 anos (50+). O maior público do Emprega são mulheres acima de 50 anos, com 
foco em trabalhar perto de casa; por outro lado a implantação do metrô Morumbi permitiu 
acessar empregos no centro.  Há uma parceria com Karine Vieira do projeto “Responsa”, que 
é uma agencia de encaminhamento p/ ex-presidiários, acolhendo moradores de Paraisópolis 
com ou sem experiência para o trabalho. Atualmente as empresas não podem mais exigir os 
antecedentes criminais dos candidatos. Rejane deixa seus contatos no ppt anexo. 
O maior desafio da plataforma é o contato, muitos celulares não são atendidos ou recaem 
sobre caixa postal. Outro desafio é mudança de número de celular, sugerem que permaneçam 
com seus números. O atendimento é de 2.af e 6.af das 9h-12h na UMCP. Atendem 60 
pessoas/dia. A partir de março atenderão todos os dias.  Buscam melhorar estrutura, estão 
alocados na UMCP com 5 pessoas no planejamento da plataforma, terão site desenvolvido 
pelo Senac. Trabalham em rede com o SASF. As turmas são de 15 a 20 alunos. 
Suellen/MSE questiona como funciona a divulgação da plataforma: carro de som, redes 
socais, folders. Parceria com governo do município (Secretaria do Trabalho) para qualificação 
profissional e empregabilidade. Parceria com Projeto Casulo, curso de programação SQL 
para jovens com passagem e cesta básica durante os 3 meses de curso. Observaram 
destaques e promoveram ensino superior. O Emprega visa qualificação, empregabilidade e 
plano de carreira. O Emprega Comunidades tem pagina em construção no Linkedin e 
futuramente será expandido para outras comunidades. 
 
2.2 SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
  Estadual/ Sara S Freitas e Municipal/ Ester C.Oliveira. A Sec Estadual atua em parceria 
com as secretarias municipais para contato mais refinado com as comunidades. Em reuniões 
periódicas as prefeituras levantam as necessidades e o governo estadual identifica regiões 
com maior demanda. No caso de Paraisópolis, há cursos de qualificação profissional 
oferecidos pela Via Rápida (Instituto Paula Souza) conforme demanda, atualmente há 178 
cursos disponíveis –com o cuidado de não se sobreporem aos cursos que já são oferecidos.  
. Após identificar demanda, constroem a viabilidade do curso, local, estrutura e período. 
Inscreve-se dentro do site Via Rápida; há cursos virtuais e presenciais. Hoje a demanda é 
inferior à oferta. Os cursos presenciais são divulgados pela grande mídia e para comunidades, 
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através de divulgação local. Critérios de prioridade de atendimento dos candidatos, geridos 
vias algoritmos: 1º deficiências, 2º desemprego, 3º menor renda; há também edições 
especiais, por ex: só para mulheres. Em Paraisopolis iniciam-se em março, através da ETEC 
Abdias do Nascimento (do Centro Paula Souza) cursos de: almoxarifado (80 h, 20 d uteis), 
Cuidador de Idoso (100 h, 20 d uteis), Corte&Costura (80 h, 20 d uteis), Eletricista (100 h, 20 
d uteis). 
Programa Rede de Parceiros, Edital aberto. A entidade se inscreve, se credencia na 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento. Em 2 meses 4.500 vagas ofertadas em 
diferentes regiões. O “Empreenda Rápido” foi realizado pelo SEBRAE com parceria do estado 
e Banco do Povo, pessoas habilitadas a crédito facilitado. A verba é de 5 a 20 mil reais, . 
dentro da política de empregos e empreendedorismo, facilitando créditos. O governo oferece 
o curso completo: professores, material, insumos e certificados; filmagem e registros são 
autorizados desde que coloquem o logo de quem assume a iniciativa. Como opções há ofertas 
de 2ªa a 6ªf, manhã, tarde e noite. Aos fins de semana percebeu-se maior índice de evasão; 
também nos cursos longos com apenas 1 aula/sem a evasão é significativa. Em 2019 
ofereceram 30 mil vagas em cursos. beleza, gestão, almoxarifado e corte&costura: (80h) e 
saúde e Construção Civil (100h). Há contratos de novos cursos. NOVOTEC da Sec 
Econômica do governo do Estado de SP, faz qualificação de alunos matriculados no EM da 
rede pública estadual (ex: EE Etelvina). Renato/ETC informa que as inscrições estão abertas 
para curso. em 2019 de Gestão de Pequenos Negócios. Sara sugere que as ONGs apoiem 
seus jovens frequentadores na hora de fazer inscrição. 
Guga (UDMS-PZS) sugere que sejam oferecidos cursos no CRAS, no CEU Paraisopolis (sala 
web). 
 
2.3 PECP: Capacitação Profissional- Núcleo Serviço Social 
Para acessar apresentação completa feita por Queila (PECP), consulte o anexo no site 
www.multientidades. virtual.org.br/ atasmulientidades. 
Público Alvo: Jovens e Adultos. Objetivo: Contribuir para alternativas de geração de trabalho 
e renda, ofertando cursos, aperfeiçoamento, entre outros. 1º sem:  inscrição janeiro (a fim de 
diminuir evasão dos cursos) e 2ºsem: junho.  O pré-requisito é ser alfabetizado.  
Perfil majoritariamente feminino, certa vulnerabilidade, moradores de Paraisopolis/ entorno.  
Turmas de 15 alunos. Cursos:  
Área Beleza: Manicure*, Maquiagem*, Designer Sobrancelha*, Cabelereiro, Barbeiro, 
Penteado. * parceria com Payot. Área Gastronomia: Aux de confeiteiro, Aux de cozinha, Aux. 
de padeiro, Confeitaria avançada, Chocolateria. Corte & Costura: Costura sob medida. 
Cursos Livres: Assistente adm /Senac, Oficina de Criatividade /CIEE, Projeto Lovenglish 
Espaço de Convivência: Oficina de Trabalhos Manuais: Costura 1, Trico&crochê, Costura 2, 
Crochê, Artesanato, Bordado&Crochê, Tapeçaria, Patchwork, Bordado e Boneca. 
Resultados 2019: 81% aderiram aos cursos de capacitação. Ampliação de cursos de 
Capacitação para 2020: A) SENAI: Vestuário, Gastronomia, Administração, Informática, 
Elétrica, Escola Técnica Einstein:  Cuidador de Idoso, Aux. Desenvolvimento Infantil, 
Beleza/Payot: Depilação, Formar Rede de Empregabilidade. Foi comentado que a área da 
Beleza é a que tem retorno mais rápido para o aluno. 
Juliana (PECP) comenta sobre a parceria do PECP com a startup Dulocal, que prepara e 
contrata o serviço de cozinheiras (moradoras de Paraisópolis com alta vulnerabilidade) para 
entrega de pratos saudáveis orgânicos. Brizola (UDMC) comenta sobre o sucesso de uma ex-
aluna do PECP que abriu seu próprio negócio de design de sobrancelhas com filial no Itaim. 
Guga (UDMC-PZS) deu sugestão de curso de garçon e atendimento em geral. 
A equipe do Serviço Social do PECP disponibilizou seus contatos no ppt anexo. 
 
2.4 Associação Crescer Sempre (ACS): apresentado por Suellen. Para acessar 
apresentação completa vide ppt no site www.multientidades.virtual.org.br/multientidades/ 
atasdereunião/atasmulti 
Oferece Ensino Profissionalizante para o público jovem +18anos e adultos moradores de 
Paraisópolis e entorno. Visa melhoria na qualidade de vida promovendo Educação e 
Capacitação para melhor desenvolvimento da comunidade. A divulgação é feita através de 

http://www.multientidades/
http://www.multientidades/
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redes sociais e impressos nos portões da ACS. Todos os cursos têm processo seletivo em 4 
etapas: 1.Cadastro no sistema; 2.QuestionárioOnline; 3.Triagem; 4.Divulgação p/ matrícula.  
Cada pessoa pode se inscrever em 1 curso/semestre. 
Em 2019 o número de inscritos foi menor porque a ACS optou por classe com número menor 
de alunos para melhor aproveitamento e queda de evasão. 
Cursos disponíveis:  
Beleza: Barbearia, Cabelereiro, Depilação, Design Sobrancelhas, Manicure, Maquiagem e Penteado. 
Manutenção: Linha Branca e Linha Básica.  
SENAC: Arte de Fazer festa, Assistente Administrativo e Básico em Informática. 
Os cursos mais procurados são na área de Beleza e a divulgação ganha indicação dos 
próprios alunos.  
Motivos de evasão: trabalho, mudança de moradia, demandas dos filhos. Renato (diretor da 
ETEC) comenta que os motivos de evasão na instituição para cursos profissionalizantes são 
os mesmos. Sirlene/Cooperbras sugere que acolham as crianças durante o horário de curso. 
Renato reitera que possuem 3 horários de curso. Juliana/PECP comenta que tem o espaço 
da Brinquedoteca para dar suporte para acolhimento das crianças durante os cursos e atender 
a comunidade em horários livres. 
Característica dos cursos: são gratuitos, seguem normas de boa convivência. Alunos  
participam do Módulo Cidadania (desenvolvimento de habilidades socioemocionais, 
promoção de autoestima, empreendedorismo, meta de carreira e visão de futuro); Formatura. 
Certificação entre 2017/2019: 1960 matriculados, 1492 Formados (22%evasão) 
3. Informes 
3.1 Alteração nas escolas: PECP sentiu evasão nos cursos por motivo de mudança de 
escola no caso de crianças cm idade de 6 a 7 anos. Monica M/CA-GT-Edu informa que nos 
últimos 7 anos em Paraisópolis havia 35 alunos/sala; em 2020 passaram a atender a portaria 
municipal onde colocam 30 alunos/sala.  Sugere consulta ao site da Secretaria Municipal de 
Educação (Escola em Numeros), que mensalmente atualmente a quantidade de alunos por 
turma por escola. É possível que algumas crianças tenham sido relocadas nas escolas do 
entorno com fornecimento de TEG (transporte escolar gratuito) para distâncias maiores de 
1,5km. A Secretaria Estadual de Educação informou que também oferece este serviço quando 
necessário (contatar Sul-1 na R. Pensilvania). Marcia/ACS comenta que as mães às vezes, 
tem a opção de apontar preferência de escola pública quando ingressa no EF (sujeito a 
disponibilidade). Suellen/..... comenta que em 2019 em outro bairro a prefeitura pediu pra 
fechar uma sala de 1.o ano mas como tinham demanda insistiram e permaneceu a quantidade 
de classes anterior. 
3.2 Mutirão/ Rejane-EmpregaComunidades: vai divulgar mais próximo à data e pede que 
encaminhem vagas para cadastro. Pede que as instituições participantes respondam uma 
pesquisa do CIEDS que foi enviada via Multi (há investidores potenciais que querem entender 
o território.  
3.3 Coletivo Coca-Cola Flavia divulga inscrições para curso para o 1ºemprego, por 2 meses, 
3xs/sem, 2h/aula aplicativo. Projeto “QueroTrampo” é um dos 3 projetos premiados quando 
alunos de diversas faculdades fizeram um curso de férias do Insper com foco na comunidade 
de Paraisopolis em jul/2019. Os alunos deste projeto irão apresentar seus resultados no 
MIT/EUA em março/20. 
3.4 Projeto Costurando Sonhos: o curso de costura tem parceria com o SENAI para 
mulheres em situação vulnerável, 1 aluno/máquina, gratuito, para iniciantes. Após conclusão 
do curso, o trabalho é absorvido na UMCP na sala de Coleção de Roupas. Inscrição de 2af a 
6.af  9h-17h. Alunas do curso Mãos de Maria aprendem preparações de folhados, massas, 
etc com inscrições na UMCP. Crianças  fazem curso de esportes no shopping Morumbi Town  
3.5 Parceria com a Coopercaps/Ricardo A.: 8 cooperados ingressaram em curso superior 
na Uniasselvi. Já os cooperados analfabetos enfrentam barreiras para retornarem ao curso 
básico, precisam de alguma ferramenta para estimulá-los a retornar ao estudo. A Cooperativa 
cresce e cria novos postos de trabalho. No processo seletivo de out2019 selecionaram 20 
pessoas e nenhuma foi contratada por falta de adesão, dificuldades em atenderem os 
telefones, ameaças de companheiros caso aceitassem a vaga, entre outros. Há 10 vagas 
abertas e possivelmente 5 serão para mulheres. Aguardam adesão de 4 mulheres para 
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divulgarem a possibilidade de vagas. Monica Mation/CA comenta que há boa oferta de EJA 
nas escolas EMEF Paulo Freire, Perimetral e Dom Veremundo Toth; Ricardo traz a resistência 
dos cooperados em participarem do EJA. Renato / Cades-CRES fala sobre o EJA e o curso 
de alfabetização da Escola do Povo, além do ENSEJA no Capão Redondo e algumas 
unidades do CIEJA. 
3.6 Clube da Leitura/PECP-Guga: 1ª 4ªf do mês às 19h 
3.7 Castramóvel/Guga: inscrição 10/03 12h e castração dias 11e 12/03 
3.8 Parque Paraisópolis Lourival Clemente da Silva, batismo com nome de antigo morador 
3.9 CIC – Centro de Integração da Cidadania/Monica M-CA: Ocorrerá no CEU Paraisópolis 
com a articulação de diversos serviços; Conforme informado (vide ata anterior) dentro do CIC 
haverá atendimento para questões relacionadas aos CDHU’s.  
3.10 Contrato ATEs-  Renato/CADES-CRES informa que contrato da maioria dos ATEs 
(auxiliares técnicos de inspeção escolar) nas escolas publicas municipais encerrou-se em 
novembro e estão com atraso nos pagamentos. 3 auxiliares técnicos escolares foram 
chamados porém nenhum concursado. Informa sobre reunião no CRE e CADES na 
subprefeitura  hoje, 27/02 As 19h na DRE-CL na av. João Dias 3763 
3.11 CEUParaisopolis sem Operador de Som, Guga (UDMC-PZS)  informa que o prazo do 
contrato dos operadores foi encerrado, com sérios impactos para a operação do teatro no 
CEU Paraisópolis. 
3.12 Carta para Secretário Municipal de Educação de SP: os participantes da reunião 
aprovaram a proposta de encaminhar ao Secretario Bruno Caetano uma carta da Multi 
pedindo providencias urgentes quanto aos problemas apontados nos itens 3.10 e 3.11, além 
de deficiências de manutenção da quadra esportiva externa do CEU Paraisopolis (ex: pontos 
vazados do alambrado) e aparecimento de escorpiões nos arredores das escolas do CEU. 
Nta pós-reunião: carta protocolada em SME em 9/mar/20 
3.13 Territorialidades: Sirlene sugere articulação da Multi com DRE-CL e recomenda  
procurar supervisora Solange Amorim. 

CEU 

Paraisópolis 
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4. Próxima reunião:  
Pauta: Assistência Social 
Local: remoto (por motivo de isolamento social/ pandemia por Coronavírus-COVID-19)

  

todos 26.03.20 

9:00h 


