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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
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 24.06.2021 feita por Andrea S, correções encaminhadas. MonicaM 10.08.21 

2. Roda de apresentação dos participantes: Tereza/UVIS-STS-CL, Sandra G./InstitutoELA, 
MonicaM/CA, SirleneA/Coohabras, AndreaB/UBSI, LucieneM/EMEFPauloFreire, AndreaS/volu, 
Margareth/Assist. Social SEHAB, Larissa Alves/ Arte Comunicação PECP, Ana Batista Silva/ MSE-VA, Fabiola 
Rodrigues/ NASF3 (UBS I,II), Elaine Amaral/UBS´s, Renata Rabelo/UBSII, Julio Canhada/Capacitação 
Profissional PECP 

  

3. Pauta Urbanização I e Enfrentamento ao Covid19 
3.1 Enfrentamento ao Covid19  
. -Dados Paraisopolis COVID19 julho/21 a gestora Andrea B. apresenta o ppt que pode ser 
acessado no link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/dados-Paraisopolis-
COVID-19-jul21.pdf 
 

Casos notificados: 29.363 SG e 1137 SRAG. 170 óbitos acum sendo 159 confirmados por COVID19 
Exames laboratoriais: Total de Coletas: 27.328, Pos:5.848 (20%), Neg 16.224 (55%), Em  análise 7.256 (25%) 

Há diminuição de número de casos e óbitos com o avanço da vacinação 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados: 16.07.21 
Total: 29.389,  Ex. Pós: 5848 (20%), Ex. Neg: 16.224 (55%), Ex ignorados 7.317 (25%) 
Apesar do grande numero de casos em junho/21, nota-se uma tendência de redução nas últimas 
semanas, onde se percebeu uma variação de cerca de 19% a 36% na taxa de positividade. 
Notificações p/ COVID19 no território de acordo com endereço de residência, acumulados: 
07.06.21, Total: 24.399, Ex. Pos:5.891(24%), Ex. Neg: 12.178(54%), Ex ignorados 6330 (26%) 
Nota-se que apesar do grande n.º de notificações, a maioria não é positivo para COVID19 e o maior 
nº de casos permanece na UBS P III pois engloba a área nobre.  
Pensando na nova variante do vírus, o sintomático dentro do critério faz exame.  
Evolução de SG, SRAG e COVID19: gráfico em baixa. 
Incidência de SG e SRAG por território - Tx de notificações SG/1000cadastrados: UBSI:310, UBSII: 
284, UBSIII270.  – Tx de notificações SRAG/1000 cad.: UBS´s I: 5,8, UBSII 4,7, UBS III: 6,6 
Dados Covisa: comparação entre comunidades: (lançamentos até abril/21) sem atualização 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP (15.06.21): A Vila Andrade apresenta 
dados de incidência, mortalidade e letalidade menores que o MSP. Incidência pior nas regiões 
Leste, Oeste e Sul e a mortalidade mais agravada na Leste.  
MSP (27/07/21) Casos confirmados 1.341.159 com 35.025 óbitos. Na cidade de SP como um todo, 
o volume de casos reduziu-se; há tendencia de redução no nº de óbitos por COVID19 nas últimas 
semanas. 
 No cenário mundial, o Brasil está em 3° lugar em nº de casos, em 2° lugar em mortalidade 7º lugar 
em letalidade. 
MonicaM/CA pergunta se é contraintuitivo que a letalidade em SP é maior que no Brasil. 
AndreaB/UBSI lembra que a cidade de São Paulo tem mais acesso à confirmação laboratorial. Ha´ 
uma tendência de redução de casos no município; SRAG é uma condição ruim mas o impacto 
maior de óbito é de quem tem COVID19. Continuamos no monitoramento de COVID19.  
VACINAÇÃO: 29 anos, há grande parte da população de Paraisópolis nesta faixa etária e com 
muita dificuldade de horário por conta do trabalho. Estão frequentemente fechando as UBS´s por 
volta de 20h ou 21h. Deixa o alerta da importância da vacinação do vírus Influenza porque está 
com baixa adesão, e precisa de um intervalo de 15 d entre em relação à dose da Vacina anti-
COVID-19. Receberam um comunicado de aplicação da D2 no sábado nas UBS´s. Lutam com a 
falta de espaço para os diferentes fluxos. Reforça a possibilidade de aproveitarem o sábado. No 
momento não há drives ou farmácias vacinando. Lembra que os postos são vacina-dependentes: 
sem abastecimento a vacinação é interrompida. Abriram a vacinação de H1N1 para o púbico em 
geral e as escolas não estão mais cedendo os espaços para vacinação pois voltaram as aulas 
presenciais.  
Sandra G/InstitutoEla pergunta sobre a possibilidade de distribuírem absorventes higiênicos nas 
UBS´s. Andrea B fala que podem pensar em um plano de ação. Sandra conta que algumas escolas 
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já recebem a doação; gostaria de focar nos adolescentes, a campanha vai até 15.08 AndreaB 
lembra da dificuldade de espaço físico para armazenar o volume do produto.  
MonicaM/CA pergunta como está sendo a adesão da vacina. Andrea B irá se informar no site 
VaciVida e posteriormente passará indicadores.  
MonicaM pergunta sobre possibilidade de divulgação em carro de som e Andrea responde que não 
há recursos para isso. Recebem boletins diários (Instrutivos) e precisam lidar com o movimento 
anti-vacina.  Há mães que não querem vacinar seus bebês apesar de em Paraisópolis não ser tão 
evidente, mas quem escolhe não vacinar provoca impacto negativo coletivo. O posto UBSI tem 
muitas pessoas de outros territórios mas como tem pior acesso, os postos II e III tem mais pessoas 
de fora. O que ajuda é o forte vínculo que estabeleceram com a comunidade.  
MonicaM comenta sobre o curso Design em Contextos Socais desenvolvido em Paraisópolis da 
faculdade Insper, onde se falou sobre existência de pessoas com falta de documentos; pergunta 
sobre a percepção nas UBS´s. Fabíola Rodrigues/NASF3 fala que para acesso ao programa Bolsa 
Família tem que ter o CadUnico no CRAS mas se existem barreiras para o principal acesso podem 
pensar em trabalhar junto com a área social.  

3.2 Urbanização: Margareth/SEHAB apresenta situação atual da área do Córrego do Antonico. 
Para acessar ppt completo vide link https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Apresentacao-CG-de-Zeis_Paraisopolis-_-28-07-2021_versao-final.pdf 
Monica M. discorre breve explicação sobre o mapa do território, identificando as referências dentro 
das regiões delimitadas, Antonico, Grotão, Centro/Brejo, Grotinho e Fazendinha. 
Mapeamento das Fases de Selagem e Cadastro do Córrego do Antonico 
No mapa pag3 doppt, a área do córrego do Antonico está dividida em fases identificadas por cores 
diferentes. Conforme ilustração do mapa, as 1ª, 2ª e 3ª fases já estão concluídas e a previsão de 
início da 4ªfase é de 09.ago.21. Selagem é a identificação de cada residência; primeiro se faz o 
levantamento aéreo e em seguida o arquiteto identifica o mapeamento entrando nas residências.  
Foi feito convite às famílias para participarem do cadastro inicial. A SEHAB solicita ajuda de 
lideranças para reforçarem a importância das famílias realizarem seus cadastros. É necessário 
detalhar o tamanho da família e as idades dos moradores. Fotografam o domicílio, fazem 
identificação, nome do responsável e agendamento com a equipe social no DH (?). O mapeamento 
dos setores iniciou em 2004. Quando há retorno das famílias é preciso fazer atualização (?). Na 
reunião de 09,.08.21 irão confirmar os nomes, provavelmente terão o dobro do número de 
domicílios cadastrados quando terminarem esta fase. 
O objetivo da obra é canalizar o rio. Dentro das áreas demarcadas, nem tudo está previsto remoção, 
a Secretaria irá mostrar onde será possível intervir. É necessário um estudo detalhado para 
remover o menor número possível de moradias. Deixará contato nas reuniões do Conselho Gestor 
de Urbanização  
No slide 5, o quadrado de cor laranja é coloquialmente chamado de “Fazendinha”; em junho iniciou 
contenção com proposta de iniciar a obra neste trecho.  
Etapas de execução: 1. Limpeza do córrego, 2. Retirada de terra contaminada, 3. Execução de 
contenção para que não haja problemas com residências vizinhas, 4. Desvio do córrego para início 
das escavações, 5. Escoramento da vala, 6. Assentamento das aduelas e canalização do córrego, 
7. Reforço em volta para que não haja problemas na vizinhança. 
Devem terminar o levantamento em agosto e depois terá a apresentação do projeto. Monica M/CA 
e conselheira acrescenta que o investimento é de R$ 150 milhões, é uma região com frequentes 
alagamentos e preocupação da defesa civil.  
Parque Sanfona:  Em set/20 foram entregues 50 UH´s. Há 349 UH previstas em 3 condomínios, 
em análise na Caixa Econômica  e em agosto sairá licitação de várias obras de contenção nas 
encostas. No momento há um déficit de 4311 famílias no aluguel social aguardando moradia.  Julio 
pergunta sobre remoção das casas, e Margareth explica que depois de apresentado o projeto, inicia 
um forte trabalho com 50 famílias em uma reunião de orientação. Entram com um auxílio aluguel 
até entrega de UH definitiva. Há famílias no auxílio-aluguel desde 2011; mesmo os que estão com 
o A.A bloqueados não perdem atendimento habitacional definitivo 

   

4. Informes: Sem informes   

5. Próxima reunião:  Pauta Meio Ambiente/ Zeladoria e Enfrentamento ao COVID-19 

Local: via zoom 
todos 26.08.21 

9h00-11h30 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-CG-de-Zeis_Paraisopolis-_-28-07-2021_versao-final.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-CG-de-Zeis_Paraisopolis-_-28-07-2021_versao-final.pdf

