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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 

 
Participantes: conforme presenças no zoom

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 25.03.2021 correções aplicáveis encaminhadas após leitura Andrea S.  

2. Roda de apresentação dos participantes Sandra G./InstitutoELA, Claudia L./PECP, 
Keila/PECP, MonicaM/CA, AndreaS/volu, TerezaR/UVIS-STSCL, KarlaM/ CA, 
ClaudiaHelena/MSE-VA, Juliana/PróSaber, AnaCarolina/CEISER, SirleneA/Coohabras,  
RicardoA/CRV, Lucas/C.A., Rejane/Emprega Comunidades, Juliana G./UBSI, Julio 
Canhada/PECP, Marcelo I./Skate Solidário, Italo CToffani/A.CrescerSempre, AllanGracon/ 
NOVOTEC-SDE, Claudia Raphael/Praça da Cidadania, Ana Silvia/ Cultura Inglesa  

  

3.1 Pauta: Trabalho&Geração de Renda 
 
3.1 EmpregaComunidades: apresentado por Rejane. Foi criado em 2017 e funciona como o 
“LinkedIn da favela”. O endereço no Instagram é

 https://www.instagram.com/empregacomunidades/?hl=pt 
É um negócio de impacto social que faz conexão das empresas com candidatos das favelas.

 Estão situados em uma das salas do Pavilhão Social, rua Itamotinga,100 no Grotão. O 
Emprega tem um cadastro de candidatos e quando as empresas solicitam, analisam o perfil 
e encaminham. Voltaram com atendimento presencial. Mais de 84% da procura de emprego 
é para cargo de diaristas e empregadas domésticas, áreas onde mais conseguem empregar. 
Chegaram a cadastrar 1032 mulheres em uma semana no início da pandemia. Em um ano 
empregaram 375 pessoas, como por exemplo no Centro de Isolamento montados nas escolas 
estaduais Maria Zilda e Etelvina, onde 90% dos trabalhadores eram de Paraisópolis. Também 
aproveitaram o momento para se qualificarem, consideraram diversidade e inclusão social. 
Não se pode contratar e abandonar o profissional, é preciso apoiá-lo. Curso de uma semana 
de capacitação profissional, cadastro de Jovem Aprendiz de 2ª.f-6ª.f, 9h-12h. Parceria com 
G10Favelas e 10 empresas atualmente, entre elas estão Master Care, Galena, Verdane, 
Labora, Cati (PrefeituraSP). A ideia é capacitar o maior número de pessoas. Oferecem curso 
de cuidadores de idosos, controladores de acesso e portaria, recepção, recursos humanos, 
assistente de RH, secretaria e mentoria, eletricista (Enel). Ao final dos cursos alguns tem 
chance de contratos. Há também cursos do Governo de Estado de SP, via Rappi, empresa 
National. O governo dá um incentivo com bolsa auxílio de R$210,00. Fizeram pesquisa na 
comunidade. Oferecem também curso de vendas e empreendedorismo. O 
EmpregaComunidades tem redes sociais bem ativas como Facebook e Instagram. Tem um 
grande desafio por ter número alto de analfabetos e analfabetos funcionais. Estão com mais 
de 20mil cadastrados. O serviço é gratuito para os candidatos, o contratante é quem mantem 
o projeto, há 4 funcionários trabalhado 8h/dia. Tem feito encaminhamentos para o PECP. 
Campanha “Adote uma diarista”, vaquinha online. Em 30.04 irão entregar cesta básica e kit 
limpeza para 500 desempregados.  
No início da pandemia conseguiram dar a 1032 pessoas um valor entre R$150,00 e 350,00 
mensais por 3 meses.  

 

  

 
3.2 Enfrentamento ao Covid19/vacinação:  Juliana G./enf.a senior UBSI descreveu a 
situação atual e posteriormente enviou o ppt atualizado em 25.04.21 no link  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Dados-Paraisopolis-COVID-abr21-
apresent-Multi.pptx  
No final de março o atendimento aumentou mas já está bem melhor. Hoje a média diária de 
suspeitas de COVID19 é 30/ (UBS I) e 20 (UBS I e II). 30% dos casos suspeitos dão positivo. 
Não há novos casos de óbito. Houve diminuição de pacientes sintomáticos, porém aumento 
no painel por mudança de fluxo da secretaria. Quando há suspeita de COVID, se faz coleta 
de sangue, se positivo há exames complementares a cada 2 ou 3 dias, conforme necessidade. 
Assim há monitoramento de possível piora nos exames. Na situação de exame com resultado 
positivo o paciente retorna até 3xs na unidade e a unidade se reorganizou para receber este 
paciente. Na UBS I às7h30 a pessoa entra pelo estacionamento da unidade para fazer coleta 
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onde atendem os sintomáticos. Os pacientes não tem apresentado alterações nos exames de 
monitoramento e não foi preciso encaminhá-los ao hospital. Caso aconteça piora o paciente 
recebe um oxímetro para acompanhar saturação.  
A vacinação COVID19 hoje para 63a ou +, gestantes, mulheres amamentando ou puérperas 
de até 45 dias, estão dentro do instrutivo para serem contemplados. Lista da sobra ou vacina 
a vencer: podem se inscrever 60-62a (deixar nome na recepção) e profissionais da saúde que 
ainda não foram contemplados.  Quando todos os idosos forem contemplados ainda não 
sabem como será a fila. Muitos idosos de 60-62ª tomaram vacina da gripe H1N1; deve-se ter 
14 dias de intervalo para tomar a vacina de COVID e esta tem prioridade.   
A vacina da gripe está atendendo crianças de 6m a 5a11m29d, gestantes de qualquer idade, 
puérperas até 45d do parto, trabalhadores da saúde e para idosos a partir de 11/05/21. 
Lembrando que devem aguardar 4 semanas da data de exame positivo para COVID. 
AS UBS´s I e II ficaram funcionando na EE Homero e agora voltaram para EMEF Paulo Freire, 
a UBSIII está na Perimetral. Rejane pergunta se já ocorreu perda de sobras e Juliana 
responde que não, inclusive um dia a unidade fechou às 19h35 ao invés de 19h, à procura de 
um idoso a vacinar.  
 
3.3 Praça da Cidadania – Cursos Profissionalizantes apresentado por Claudia Raphael/ 
Palmerinha/Cufa, para ver ppt completo acessar o link anexo à ata. 
Estão fazendo alguns ajustes estruturais e interromperam os cursos duas vezes pela 
pandemia. São 10 alunos/sala com aplicação de protocolo COVID. Os cursos são oferecidos 
pelo Fundo Social de São Paulo e aplicados pelo Instituto Paula Souza. As oficinas são de 
4horas. 
Cardápio de cursos: Beleza e cuidados pessoais (cabelo e maquiagem, cuidador de idosos), 
Gastronomia (salgadeiro, pizzaiolo, panificação, confeitaria), Moda (Corte e Costura, 
modelagem, consertos e ajustes), Informática básica e avançada. 
Houve um projeto especial chamado Beleza Negra no qual após o curso de cabelereiro e de 
corte/costura as turmas seguiram fazendo especialização em mega hair e tendências de moda 
afro, respectivamente.  
Trabalham em colaboração com quem se identifica com a proposta e podem ceder espaço 
para iniciativas de parceiros e instituições da comunidade.  
Arara Solidaria: iniciativa de doação de roupas com perfil mais executivo para os beneficiados 
se apresentarem em entrevistas de emprego. Realizam plantão para orientação ao 
microempreendedor, incluindo acesso ao microcrédito do Banco do Povo. 
Hoje à tarde irão ceder uma sala para entrevistas de emprego. 
Disponibilizado o email de contato: associacaopalmeirinhaprs@gmail.com 

  

 
3.4 NOVOTEC EXPRESSO 2021.1/ ETEC ABDIAS NASCIMENTO- apresentado por Allan 
Gracco; para acessar ppt completo no site vide link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/20210429_Apresentacao-Expresso_Forum-Multientidades-Paraisopolis.pdf  
È um programa que amplia a Educação Profissional e Técnica aos jovens de 14 a 24 anos do 
ensino público estadual paulista com foco nas periferias e os mais vulneráveis. A 
característica do programa é pensar um caminho profissional para este jovem e prepará-lo 
para o mercado de trabalho Há um sistema de seleção, modalidade integrada no Ensino 
Médio para qualificar. Há 4 modalidades de oferta (Integrado, Expresso, Virtual e Móvel). 
Novotec Expresso tem 21 opções de cursos. 
Oferta em Paraisópolis: Gestão de Pequenos Negócios e Programação Básica para Android. 
Um semestre tem 120h com frequência de 3x/semana. A meta é até 2022 dar acesso a 30% 
dos alunos. As ETEC´s e FATEC´s  são instituições estaduais e tem parceiros de excelência 
para ampliar atendimentos, sempre constituído pelo Instituto Paula Souza. Há campanhas de 
divulgação para chamarem estudantes, o contato é novotec@sp.gov.br. A inscrição é online 
através do site www.novotec.sp.gov.br a partir de julho/21, sem taxa e requisitos básicos. A 
prioridade é para o E.M. público estadual, este semestre teve 13 mil inscritos e 6 mil 
matriculados e querem abrir 40 mil vagas no 2.º sem/21. Amanhã NOVOTEC Virtual 
(14+anos) com a UNIVESP. Sistemas embarcados, introdução à robótica. Contato: 
allan.lima@sp.gov.br 
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3.5 Ensino Profissionalizante Associação Crescer Sempre:  Apresentado por Ítalo para 
acessar ppt completo no site vide link   https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Apresentacao-Crescer-Sempre-Profissionalizante-Multientidades-2021-.pdf 
O público alvo são jovens e adultos (18+) moradores de Paraisópolis e entorno. Os candidatos 
precisam de ajuda para identificarem o curso a escolher. Há listas de espera. Missão: 
melhorar a qualificação dos interessados e inspirar modelos de atuação educacional. A 
divulgação dos cursos é feita através de redes sociais e impressos colocados na parte externa 
nos portões da instituição. Todos os cursos têm processo seletivo que avalia entrega de 
documentos necessários, perfil do candidato e critérios de cada curso para então formalizar 
matrículas.  
Cursos oferecidos: Beleza (Barbearia, Cabelereiro, Depilação, Design de Sobrancelhas, 
Manicure, Maquiagem e Penteado); Manutenção residencial (Linha branca e Básica: elétrica 
e hidráulica), SENAC (arte de fazer festa, assistente administrativo, básico em informática) 
Os diferenciais dos cursos são: a gratuidade, há normas de convivência e identificação, há 
módulo cidadania e há formatura com entrega de certificados. 
As aulas estão suspensas desde 16/03/20. 
141 alunos beneficiados com um ticket alimentação no valor de R$100,00 entre maio/2020 e 
julho/2021. 
Monica Mation/CA pergunta sobre evasão: média de evasão de 22% por motivos de mudança 
de horário de trabalho, de cidade, empregabilidade durante o curso e demandas com os filhos; 
às vezes falta base para acompanhar um aperfeiçoamento. A demanda é o dobro do número 
de vagas.  
Juliana pergunta sobre a triagem: pequenas ações e trabalhos em grupo ex: para consultor 
de festas, montar um tema. A ACS tem assessoria de psicóloga e RH (Pulsar) ajuda a 
perceber o interesse.  

  

 
3.6 Cursos de Capacitação Profissional do Núcleo Social - Programa Einstein na 
Comunidade de Paraisopolis/ PECP com participação de Claudia L. Apresentação completa 
vide ppt no link.  https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-
PECP-Capacitacao-Forum-Multientidades-abril-2021.pdf 
Os cursos oferecidos são nas áreas de Beleza (Cabelereiro, Barbeiro, Penteado,  Manicure, 
Maquiagem, Design de Sobrancelhas), Vestuário (Costura sob medida e Modelista de Roupas 
I e II), Gastronomia (Faça e Venda, Aux Cozinha, Aux. Confeitaria, Conf. Avançada, 
Chocolateria, Aux.de Padeiro), Gestão e Negócios (Inf. Aplicada ao Mercado de Trabalho), 
Tec Adm, Assist RH, Cálculo de Folha de Pagamento, Rescisão Contratual, Comunicação em 
Redes Sociais, Descomplique, Assist. Adm, Saúde e Bem Estar (Cuidador de Idosos, Aux de 
Desenvolvimento Infantil), Trabalhos Manuais (Artesanato, Boneca, Bordado, Bordado e 
Crochê, Crochê, Costura 1 e 2, Patchwork, Tapeçaria, Tricô e Crochê).  
Desde fev/21 ofereceram Oficinas de Elaboração de Currículos e Cadastro e Envio de 
Currículos mediante agendamento. 
Aulas presenciais de Artesanato interrompidas até hoje. A forma de divulgação dos cursos é 
pelas redes sociais, cartazes digitais no WhatsApp que é a forma mais efetiva de chegar nos 
moradores. Há uma lista de transmissão de cursos.  
Em 2020, foram 1335 inscritos para 332 vagas oferecidas ao logo do ano. O perfil na sua 
maioria são mulheres, pretas e pardas, desempregadas e com renda familiar entre menos de 
1 salário-mínimo até 2. Do total de matriculados, 59% concluíram cursos.de capacitação.  
Em 2021 houve 873 inscrições para preencher 231 vagas em 22 cursos. 

  

 
3.7 Clube de Trocas Casa Blanca  com participação de Sirlene A/Coohabras.  Apresentação 
completa vide ppt no link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Clube-de-
Trocas-Casa-Blanca.pdf  
No momento está suspenso. Acontece na Associação dos Moradores do Jd Casa Branca e 
Adjacências. Fala sobre as organizadoras do Clube de Trocas e seus apoiadores. As 
atividades devem seguir regras e em um espaço popular comercializam seus produtos com 
moeda social (Bagatela). Uma comissão fiscaliza a origem dos produtos. Atividades 
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desenvolvidas: saraus, palestras, eventos, lançamento de livros, trocas solidárias entre 
outras. Há uma proposta no pós-pandemia para gerar investimentos.  

 
3.8 Instituto Ela/ apresentado por Sandra G.  Apresentação completa vide ppt no link  
Curso de Geração de renda Personalizado com vagas para empreendedorismo próxima 
turma 17/05/21. O foco são mulheres mais vulneráveis que precisam geram renda. 
Ainda vai tratar com universidades estudos de extensão. Todas da Casa BemQuerer Mulher 
estão inscritas. Tudo gratuito e online. 
 

  

4. Informes: 
 
Mostra Cultural 2021: Monica Mation solicita que cada instituição converse com seus 
atendidos sobre as inscrições a partir de jun/21 e respectivos trabalhos a serem 
encaminhados, 
Concurso de Logotipo aberto para crianças entre 4 e 15 anos de escolas e ONGs.  
Concurso de Redação para Escolas Estaduais de EM são ETEC Abdias Nascimento, Maria 
Zilda, Etelvina e Cursinhos populares.  
 

  

5. Próxima reunião:  
Pauta Educação I e Enfrentamento ao COVID-19 

Local: via zoom 

todos 27.05.21 

9h00-

11h30 


