
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

 
Local: Zoom.US Data: 30.06.2022 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Esporte, Cultura &Lazer e Enfrentamento ao 

COVID19/Vacinação  

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  1/3 

 

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 26.05.2022 realizada por Andrea S, sem correções   

2. Roda de apresentação dos participantes,  
Monica M/Casa da Amizade, AndreaS/voluntária, Tereza R./UVIS-STS-CL,  Dra Renata R./UBS PII, Sandra 
G/Instituto Ela, Juliana M./ PróSaber, Thiago A./ Núcleo Arte e Comunicação-PECP, BorisR/UDMC-ABR 
Dança Livre, Cleber/Núcleo Esporte-PECP, Gleizielle jornalista/coordenadora Sarau Paraisópolis, 
Marcelo I./Ong Skate Solidário, Maurenice/Japa NAC- PECP 

  

3. Roteiro da Reunião vide link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-
26jun22_r3.pdf  

    

4. Pauta:  Esporte, Cultura &Lazer e Enfrentamento ao COVID-19/Vacinação 
4.1. Enfrentamento ao Covid-19/Vacinação: Dra. Renata R./UBS PII comenta que o quadro de 
atualização dos dados não é feito pela unidade e não tem recebido; sendo assim não há ppt para 
apresentar na reunião.  A vacina está disponível para 40+ (2º reforço) e contra Influenza para todas 
as idades. A campanha contra o Sarampo acontece para atualização de carteirinhas. Paraisópolis 
tem situação atípica em relação a Campo Limpo, que possui um nº de sintomáticos bem mais 
elevado, inclusive comum para a época do ano. Asmas e bronquiolites se destacam. A UBS II                                   
recebe diariamente cerca de 30-40 pacientes sintomáticos respiratórios, porém fazem de 20 a 30 
testes e a positividade sai para 1 ou 2 casos. A comunidade está com baixa circulação do vírus. 
Circulam formas assintomáticas da Covid também, mas percebe-se que o vírus está sob controle. A 
maioria dos casos positivos são crianças não vacinadas e adultos sem D3 e D4, atrasos vacinais 
principalmente para D3. Fazem busca ativa dos não vacinados com base na lista elaborada, porém 
enfrentam em alguns grupos grande resistência da comunidade em vacinar. Pedem reforço para 
orientar as doses adicionais e nos últimos meses não houve óbitos. Lembra que este sucesso vem 
da cobertura vacinal.  
Monica M/CA pergunta sobre a lista de idosos/super idosos pendentes com a vacinação e dra Renata 
comenta que alguns idosos se recusam a tomar, outros a própria família não autoriza e ainda há 
casos de orientação médica para problemas de saúde (trombos). Garante que os super idosos estão 
muito bem acompanhados pelo posto.   
Monica M também pergunta como está a cidade de SP e a médica esclarece que há muitos casos 
leves que não procuram os serviços de saúde, ficando fora das notificações. SP tem uma cultura de 
vacina forte e o estudo recente da USP mostra que 80% dos óbitos não têm a D3.  
Andrea S pergunta sobre a cobertura vacinal das crianças e jovens e Dra Renata fala que foram até 
as escolas:, precisam de declaração dos pais, encaminham o termo para assinatura dos pais, mas 
não devolvem, não mandam a carteirinha vacinal;, os menores precisam de acompanhantes. 
Intensificam ações, mas sem autorizações dos pais, nada podem fazer. Estão disponíveis para 
parcerias com as escolas, inclusive entrar em reuniões de pais seria uma das formas de sensibilizar 
os responsáveis.  

  

4.2.  Esporte, Cultura &Lazer 
4.2.1 Esporte PECP: apresentado por Cleber responsável pelo Núcleo Esporte. Para acessar ppt 
completo vide site https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Nucleo-de-Esportes-
PECP-Forum-Multientidades.pdf  
Falou sobre o objetivo do Núcleo em oferecer ações em ambiente adequado, seguro e qualificado 
para prática de atividades físicas ao público morador de Paraisópolis entre 4 e 60 anos.  
Opções de Esporte/ alunos: Atividades Físicas (vôlei, basquete, futebol, frisbee, handebol, atividades 
de quadra, esportes com raquete, entre outras (485), Rugby (200), Judô (72), Jiu-jitsu (48). Sendo 
que Capoeira (60 vagas p/ 12+) e Yoga (30 vagas p/ 12+) previstos para início em agosto/22. 
Em 2021, mesmo com algumas restrições e redução da capacidade, foram 28.724 atendimentos 
para 789 beneficiários.  
Promoveram a melhoria no controle de patologias tais como: dislipidemias, diabetes, obesidade, 
muitos problemas psiquiátricos como crises de ansiedade, depressão, automutilação, entre outros. 
Além do desenvolvimento de habilidades motoras e aprimoramento das capacidades físicas. 
Todas as metas para 2021 foram amplamente batidas, inclusive a queda no absenteísmo.    
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Os indicadores mostram resultados de avanços dos alunos, sempre comparados com base no 
próprio desempenho individual. O comportamento é avaliado sempre sob a ótica dos pais. No início 
da inscrição, os pais falam sobre seus objetivos e ao final do ano são perguntados sobre o resultado. 
Para uma meta de 85% de sucesso, chegaram em 92% de alcance. 
A quadra de esportes é cedida à comunidade de 2af a 6af entre 18 e 22h e aos sábados das 8h ás 
21h. Hoje 18 grupos que usam a quadra são masculinos e apenas 1 é de mulheres. Pensando nisso 
abriram uma atividade exclusiva para mulheres adultas: “Mulheres na Ativa”. Em um ambiente seguro 
e confortável, promovem saúde e amizades. O Judô iniciou a pouco tempo para faixa etária de 9 a 
17anos do Instituto Thiago Camilo. A criança pode se inscrever em uma modalidade esportiva por 
vez porque há mais de 500 crianças na fila de espera. 
Monica M/CA comenta sobre o sucesso de inserir mulheres em atividades de dança. Cleber comenta 
que as mulheres são mais assíduas, integradas, organizadas, interessadas e quando faltam, se 
preocupam em justificar. Hoje há uma senhora de 67 anos na aula de taekwondo. A proposta é 
receber a família dos alunos, foco nas mulheres, para atrair através da capoeira e yoga. Cursos na 
área de defesa pessoal estão em análise para projetos futuros. 

4.2.2 Esporte- Ong Skate Solidario 
Apresentado por Marcelo Indio, para acessar ppt completo vide site  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/ONG-SKATE-MULTIENTIDADES-
ATUALIZADO-rev2.pdf  
A Ong foi idealizada em 2006 com intuito de levar skate às crianças e adolescentes em situação de 
risco e vulnerabilidade social das comunidades do Estado de SP,. Recebem o Título de OSCIP – 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e atuam como “Ponto de Cultura” no bairro 
Planalto. Fala sobre os logos da ONG ao longo dos anos e suas redes sociais. Iniciaram em 
Paraisópolis há 10 anos e neste tempo desenvolveram atividades no CEU Paraisópolis, PECP, 
Estação Globo, Casa da Amizade, Pista do Brejo, UMCP, Central de Triagem de Resíduos, Grotão, 
Virada Cultural, Mostra Cultural de Paraisópolis, “Andando nos CEUS” (com atividades em 3 espaços 
simultaneamente. No fórum Multientidades levaram ex-Secretários do Esporte Darcio França e 
Marcio Natividade e Thiago Lobo, mentor da Virada Esportiva. Nas Viradas Esportivas fizeram 4500 
atendimentos em 6 edições. Em Paraisópolis já atenderam 480 crianças/jovens e hoje tem 
capacidade de atender 60 alunos no projeto, divididos em 3 turmas, 1 aula/sem, durante 1 ano, sendo 
uma turma de manhã (9h-11h) e 2 turmas à tarde (15h30-17h). São 2 colaboradores 
(professor/monitor) e coordenação de Karina. Este ano de 2022 o projeto em Paraisópolis está sendo 
mantido com recursos do governo do Estado de SP e já tem aprovação para 2023. A Ong fornece o 
material completo para uso exclusivo durante as aulas. Marcelo cita que o aluno Carlos de 2015, 
atualmente é o instrutor remunerado. Estão atuando no Capão Redondo, Campo Limpo, CEU P. e 
em diversos espaços da zona Sul e zona. Leste (São Mateus, Aricanduva). Oferece 10 vagas no 
CEU Paraisópolis, pede divulgação. 
 
4.2.3 Esporte CEU Paraisópolis: o coordenador Walter não pôde estar presente e envia 
informações sobre  o esporte no espaço. Vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Esportes-CEU-Paraisopolis.pdf 
 
4.2.4 Núcleo Arte & Comunicação PECP: Apresentado pelo responsável Thiago Arruda. Para 
acessar ppt completo vide link no site file:///C:/Users/Marco%20Stipkovic/Downloads/NAC%20-
%20PECP.pdf  
O NAC pretende fortalecer a formação artística e cultural da comunidade por meio da diversidade 
cultural brasileira. Em 2021 fizeram atividades online com dificuldade considerável, retomaram 
presencial e fizeram ao todo 19.247 atendimentos para 899 beneficiários. Em março/22 voltaram a 
atender a capacidade máxima. Fala sobre as parcerias e oficinas oferecidas no Eixo Arte e Cultura 
Digital. Sábado 02.07.22 às 14h Teatro com crianças. A ideia é abrir espaço para que possam 
comunicar e divulgar. Em agosto o Núcleo vai iniciar novas oficinas: Oficina Lúdica, Cultura em 
Família (aos sábados com 3 educadores para um resgate cultural afro-brasileiro com rodas, danças, 
eventos com grupos de raiz nordestina para resgatar cultura tradicional nordestina), Edição de 
Imagem, Edição de Vídeo, Games 3D, Informática básica para adultos e games 3D, são cursos com 
muita procura. Arte e Integração: Japa recebe crianças especiais assim como para Música e 
Integração. Tem observado resultados muito bons de mães que chegam sem falar nada e com o 
tempo se soltam, não faltam, há baixa rotatividade/abandono. Com os educadores Miriam, Fabio e 
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Cristiana atendem crianças de Paraisópolis, Campo Limpo e Capão Redondo ligados ao serviço 
social, equipe multidisciplinar. Deixa seus contatos. 
  
4.2.5. Cultura CEU Paraisopolis: a coordenadora Ademária não pôde estar presente e enviou 
informação sobre cursos na área da Cultura no espaço. Vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Cultura-CEU-Paraisopolis.pdf  
material de divulgação: 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/divulgacao-CEU-Cultura.pdf  

4.2.6 Mostra Cultural Paraisópolis: para acessar ppt completo vide 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Mostra-Cultural-de-Paraisopolis.pdf 

 Apresentada por Monica M. Devido aos casos de Covid-19 e dificuldade de patrocínio, o evento será 

virtual em 17.09.22, através de uma LIVE pré-gravada - que corresponderá aos palcos do evento para 

apresentação dos talentos cênicos da comunidade - complementado por salas temáticas virtuais para 

visitação online O formulário para inscrição será aceito até 15.08.22. Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy8bbrCWAWq_jXvqcq69xw_Oxz5GI5Hn3YCDYhfDaZ

TL9zqw/viewform?usp=sf_link Para carregar áudio escolha a modalidade na inscrição. O CEU 

Paraisópolis pode ceder o espaço físico do anfiteatro (com técnico de som) para a realização de 

ensaios e/ou para gravações. O agendamento deve ser feito na secretaria do CEU com Ademaria, 

lembrando que há demanda reprimida da fase da pandemia e as vagas para agendamento se esgotam 

rapidamente. 

  

4.2.7 Projetos Culturais em Paraisópolis apresentado por Gleizieli 

Sarau de Paraisópolis, iniciou há 11 anos dentro do PECP, fazendo parte da Mostra Cultura interna. 

Por 8 anos aconteceram no último sábado de cada mês;, houve uma ruptura em 2019 quando o PECP 

entendeu que o Sarau deve ser gerido pelos artistas da comunidade. Passaram a ocupar o Espaço 

PIPA. Durante a pandemia o Sarau tornou-se virtual e em maio/22 voltou a ser presencial no PIPA. O 

público gira em torno de 70 jovens. Por imprevistos técnicos não haverá em julho/22. 

Galeria Beco Visceral: É uma galeria de fotografia de rua, fruto de documentos e registros sobre o 

crescimento e transformação na comunidade de Paraisópolis. São 13 fotógrafos. Montaram a 

exposição “Rolê em Paraisópolis”. Podem oferecer oficina com crianças sobre a história da 

comunidade. Receberam visita de duas turmas do CCA São Jose sob liderança do professor Marcelo 

Souza. Há outro CCA agendado para julho e é estimulado um olhar sobre a fotografia. No segundo 

andar da Galeria há uma instalação para que os visitantes se sintam dentro de uma máquina 

fotográfica. Estão criando um banco de Imagens para montar uma Galeria virtual. Saíram na 30ª edição 

da revista Carcará. A galeria está na rua Itajubaquara, 273, em frente à Igreja São Jose. No fundo da 

papelaria. O espaço pertence à fotógrafa Marcela Novaes (antiga residência), moradora da 

comunidade e idealizadora do projeto. Gleizi deixa seus contatos oliveiragleizi@gmail.com 

  

5. Informes:  
 
5.1. Gestores do Brasil (Inst. Ela): evento de instituições privadas reúne lideranças do Brasil a fim 
de promover exemplos práticos de atuação em comunidade. O Instituto Ela fará a mediação e 
convida PECP a participar. No dia 02/09 haverá visita no Pavilhão - G10 Favelas e o almoço será no 
Bistrô Mãos de Maria. O objetivo é estimular investimento do mundo acadêmico,  
5.2 Cursos para lideranças femininas (Inst. Ela): 40h , seleção de 10 projetos para premiação de 
cursos de aprimoramento. A diretora Luciene M./EMEF P Freire e Rosane/ ABR Dança Livre se 
inscreveram. 
5.3 Projetos de Sustentabilidade (Inst. Ela): “Elas em defesa da mãe natureza”  com hortas 
suspensas, experiências nas escolas privadas no Brasil. Há uma lista de práticas exitosas em 
comunidades.  Pede para a rede divulgar  
5.4 Doação de absorventes (Inst. Ela):  para alunos das escolas públicas em Paraisópolis. Em 
16.07 entregarão 1000 itens no G10 Favelas com Juliana O.. Hoje, 30.06 entregas para 45 crianças 
no MSE e 55 na Mãe Redentora. Sandra G. pede ajuda da Tereza para continuar entrega nas escolas 
que ainda não foram contempladas de um grande volume de absorventes do Programa Adote um 
Ciclo.   
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5.2  Boris ABR Dança Livre: Boris comunica inicio de parceria com a escola /estadual João Holking 
de Ribeirão Pires para levar atividade de dança aos alunos. Participarão da MC de Paraisópolis e 
agradece o apoio do Instituto Ela do Brasil.  
5.3 Alunos fora da escola Monica M pede  que o PECP e PróSaber unam forças com Casa da 
Amizade e EMEF Paulo Freire sobre falta de vagas no 1º ano do Ensino Fundamental para crianças 
de Paraisópolis. Precisam reunir informações para encaminhar à DRE CL/ Secretaria de Educação. 
Pede para centralizarem informações na diretora da EMEF PFreire,(Luciene M). Juliana/PróSaber 
tem uma plataforma piloto sobre crianças que não estão na escola  em qualquer ano letivo por 
perceberem que algumas crianças tem longa permanência na biblioteca do PS 

6. Próxima reunião: Pauta: Urbanização e Enfrentamento ao COVID-19/ Vacinação (via zoom)  todos 28.07.22 

9h-11h15 


