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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 presenças no zoom

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 26.11.2019: não houve correções aplicáveis    

 
2. Roda de apresentação dos participantes: Itamara Campelo/ Instituto ELA, Erika CR/ 
Mosteiro São Geraldo, Marcelo I./OngSkateSolidario, Luciene Mello/Emef PFreire, Michelle 
P./CEU Paraisopolis, dra. Andrea Borella/UBSI, Sirlene A./Coohabras, NeuzaMa/UBSI, 
Juliana F/PECP, Terezinha P./volu, Ana Silvia Puppin/Cultura Inglesa, Eduardo 
Capocchi/FEUSP, Monica M/CA, Andrea OS/volu, Tereza/UVIS-STSCL 
 
3. Enfrentamento ao COVID-19: por dra Andrea Borella. O ppt completo está disponível no 
site: https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Dados-Paraisopolis-COVID-
jan21-apresent-Multi.pdf 
 
Dados de Paraisópolis: 14630 casos de Síndrome Gripal notificados, destes 623 são SRAG 
; 81 óbitos com 53 confirmados para COVID-19. O resultado dos exames laboratoriais estão 
demorando entre 3 a 4 dias. Todas as notificações estão sendo por endereço nos serviços 
públicos e particulares.  
Vacinação: a UBS recebeu vacina Coronavac para vacinar profissionais da saúde na equipe 
de frente. Por exemplo na UBS1 há 90 colaboradores e apenas 22 receberam vacina. A 2.a 
dose será em 21 dias. Hoje receberam por e-mail o aviso de que receberão vacina de Oxford 
para todos. Nenhuma pessoa vacinada apresentou reação, muitos participam de estudo e 
estão imunizados. Instituições de idosos de longa permanência receberam a vacina. O Critério 
e primeiro acionar profissionais que atendem os sintomáticos. Sistema VaciVida: cadastro 
com CPF, há uma lista de pacientes e para as pessoas que não forem à UBS, serão pensadas 
estratégias para chegar nesse paciente. Sobre eventuais desvios de vacinas, dra Andrea B 
conta que o controle é extremamente rígido e não há desvios no território.  
Perceberam aumento significativo de contaminação entre familiares.  
 
2.2 Retrospectiva 2020: Um sumário dos principais tópicos da Multi a cada mês de 2020 foi 
apresentado por Monica M. (Casa da Amizade) e Andrea PS e está disponível no site  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Retrospectiva-2020-
Multi-jan-2021-r4.pdf 
 
2.3 Presença das Instituições: Foram também apresentados tabela e gráfico sobre a 
frequência das organizações nas últimas 12 reuniões de Multi; estes dados são construídos 
a partir da lista de presença que circula nas reuniões presenciais (jan, fev/20) e proveniente 
da roda de apresentação em reuniões virtuais (março a novembro/20) 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-Retrospectiva-2020-
Multi-jan-2021-r4.pdf 
 
2.3 Validação dos temas para 2021 
 
Partindo da lista de temas 2020 foram definidos os temas a serem discutidos ao longo do ano 
de 2021, bem como a ordem e as referências. 
 
2.4 Composição dos GTs 
Foram abertas as inscrições e paralelamente validadas diversas continuidades de 2020 que 
não puderam estar presentes, mas tinham sinalizado positivamente com antecedência. Cada 
GT terá um líder que se encarregará de fazer com que o grupo se prepare para liderar a 
reunião que abordar aquela temática. 
 
2.5 Calendário de temas  
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O calendário de temas/GTs está disponível no site. Se surgirem empecilhos de agenda os 
líderes de GTs devem se comunicar diretamente com seus pares para coordenar eventuais 
trocas de datas, mantendo Andrea S. informada. 
 
Obs:Temas, Calendario 2021 e GT´s acessar link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/calendario-Multi-2021.pdf 
 
3. Informes 
3.1 Ong Skate Solidário: houve modificação na lei paulista de incentivo ao esporte. O apoio 
será direto com o governo e o intuito é distribuir melhor a verba para chegar em lugares mais 
remotos. Recomenda estarem atentos ao portal para publicação do novo formato.  

  

 

3.2  Lives CEU Paraisopolis: Michellle comenta as temáticas são mensais e fevereiro será 
cultura brasileira: aplicativos de samba, maracatu, frevo, contação de história, workshop, 
teatro.  

  

3.3 XVI Mostra cultural -2021 Monica M/CA fala sobre a primeira reunião da comissão 
organizadora neste ano. 

09.02.21 11h 11h 

Zoom.us 

3.4 Teresinha divulga pesquisa de opinião sobre a Mostra Cultural a ser entregue até 
22.02.21. Divulga também o encontro de gestores sob o tema “Dissolvendo limites”. 

26.02.21  9h-11h 

Zoom.us 

3.5 Emef Paulo Freire Luciene M. fala em previsão de retorno às aulas em 15/fev segundo 
decreto de hoje. Foi feito uma consulta pública (pesquisa) com as famílias para indicar se 
pretendem mandar seus filhos para aulas presenciais nesta retomada. A comunicação foi feita 
na porta da escola, em 26.12 disponibilizaram aos pais e-mails. A não resposta não impede 
o aluno de voltar às aulas.  Enviado um QR Code.  A decisão será de cada escola baseada 
no interesse das famílias na retomada, que é facultativa para os alunos. A maior parte que 
respondeu eram de CEI e EMEI. A EMEF PF parte do princípio que 100% dos seus alunos 
queiram retomar presencial, então elaboraram rodízio para atender presencialmente 35% dos 
alunos (no esquema semana sim, duas semanas não). Está organizando também a 
realocação dos professores em função dos que são do grupo de risco/comorbidades. 
Aguardam publicação porque há instruções, mas não há legislação publicada. Em 01.02 
retomaram sala de leitura e google class.  
 

  

3.6 Erika/CeiSer organizam os espaços, Marlene está ausente no Fórum por motivo de 
reunião interna, demais funcionários retornam de férias na próxima 2.af 
 

  

3.7 EMEF em Jd São Luiz: Sirene A. comenta que não houve diálogo com a gestão e sem 
informação de retomada. 
 

  

3.8 Casa da Amizade: Monica M relata que retomaram presencia em 07.10.20, fizeram 
recesso de natal e retomaram em 11.01.21 atendimento presencial. 
 

  

3.9 PECP: Juliana fala sobre atendimento presencial e virtual. Reforço escolar de  Português, 
Matemática e alfabetização. Equipe para escuta e acolhimento. Verificar horários e novas 
turmas na recepção. 
 

  

3.10 Cultura Inglesa: Ana S. Puppin relata que retorno será em 15.02.21, mapeamento de 
alunos interessados e esquema de rodízio. 

  

4. Próxima reunião:  
Pauta: Saúde I e Enfrentamento ao COVID-19 

Local: via zoom.US 

todos 25.02.2

1 

9h0 


