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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 26.08.2021 feita por Andrea S. Sem correções  Monica M 10.10.21 

2. Roda de apresentação dos participantes: Tereza R./UVIS-STS-CL, Sandra G./Instituto ELA, 
Monica M/Casa da Amizade, SirleneA/ Coohabras, Renata R/ gestora UBS PII, Bianca Leal/ Gestora UBS 
P Marina/ Enf.a Senior UBS P II,  Luciene M/diretora EMEF Paulo Freire, AndreaS/voluntária, Claudia 
Helena e  Ana Batista/ assist. social MSE-VA, Claudia L./PECP, Margareth/Equipe Social SEHAB, 
Terezinha P./Iris Educacional, Paula Felice/Biblioteca CEU Paraisópolis, Marcia/Dir.Pedagógica Crescer 
Sempre, Jessica/APA UBSPII, Renata Oliveira/ Pedagoga Núcleo Educação PECP, Maria Cecilia/ dir. 
ONG Pró-Saber, Carol/ Adm CeiSer, Ademaria/ CEUParaisópolis, Eduardo Capocchi/consultor Blue Dot, 
Gabriela Bueno/ (?), Anderson e Fernanda/ CAPS Alcool e Drogas. Monica S./ Dir. CEI CEU Paraisópolis, 
MarceloI./Ong SkateSolidário, Paulo Caldeira/ CAPS Adulto, Almir Vicentini/ psicólogo e prof universitário   

  

3. Pauta Educação II e Enfrentamento ao Covid19 
Roteiro da reunião: Monica M./CA expõe o roteiro conforme link   
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-Multi-pauta-Educacao-
30set21_r4.pdf 
 
3.1 Enfrentamento ao Covid19: Dra Renata R, gestora da UBS Paraisópolis II, propõe abertura da 
pauta para esclarecer possíveis dúvidas. 
- MariaC/ProSaber pergunta sobre taxa de ausência para D2 em Paraisópolis. Enf.a 
Marina/UBSII, responde que a taxa é alta em Paraisópolis e no MSP, no caso da UBSII é de 40%, 
há grande dificuldade em captar essas pessoas. Adesão baixíssima do púbico elegível para a D3, 
(neste momento: 70anos+ desde que 6 meses após D2). 
- Monica/Dir. CEI CEU Paraisópolis pergunta se os casos suspeitos que entram nas UBS´s fazem 
o teste RT-PCR; Dra Renata explica que se a pessoa apresentar ao menos 3 sintomas, o teste é 
realizado. Dra. Renata: na UBSII a cada 20 testes, 1 é positivo para COVID-19 
- quanto à adesão dos adolescentes de 12 a 17 anos, Marina responde que é baixa; como a 
comunidade é relativamente jovem, deveria haver um grande número de vacinados nesta fase.  
Dra Renata fala que próximo sábado (02.10.21) haverá vacinação contra COVID-19 e pede 
reforço nas escolas para busca ativa de adolescentes faltosos. Maria C/ProSaber pede um texto 
para divulgação.  
Campanha Multivacinação: Para menores de 15 anos nas UBS de 2ªf a 6ªf: das 7-19 h. Sábado 
16/10 das 8-17h. Apresentar: Documento c/ foto, Cartão SUS (quando possível) e Carteira de 
vacinação. A Pfizer é dada para D2 de Pfizer e de AstraZeneca quando em falta. Lembram que 
pesquisas mostram que é muito benéfico cruzar vacinas.                    
- Luciene M/EMEF Paulo Freire pergunta se há discussão para fazer vacinação nas escolas, 
levando-se em conta que é necessário a presença de responsável. A vacinação na escola 
facilitaria a adesão como foi feito com vacinação contra HPV. A Enf.ª Marina explica que a 
prefeitura tem estratégias para atingir cada público-alvo. Como a vacinação de adolescentes é 
mais recente, deve-se chegar a esta fase mais adiante. Dra Renata concorda que é uma ótima 
sugestão e complementa que a vacinação extramuro é muito complexa e delicada. Requer 
recursos humanos e tem a sensibilidade da vacina para a conservação adequada.  
- AndreaS. comenta que há pessoas que não querem tomar a D2 da AstraZeneca por causa de 
eventuais reações; Marina reforça que devem seguir instrutivo e não há opção para o paciente. 
Lembra que a intercambialidade é segura quando permitida.  
- Maria/ProSaber pergunta sobre a diferença entre Mortalidade e Letalidade e qual a percepção 
do motivo da não vacina. Marina esclarece: quanto a D2, há ausência por efeitos adversos, 
esquecimento e/ou notícias falsas. Quanto a D3, porque acham desnecessária a dose e se 
sentem tranquilos e imunizados com 2 doses.  
Dra Renata: mandarão material de divulgação das campanhas de vacinação, pede para reforçar 
circulação (filipeta anexa à ata). 
No segundo bloco expõe rapidamente os casos notificados; a apresentação completa pode ser 
acessada no site via link https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Apresentacao-
Multientidades_Setembro21.pdf 
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COVID-19 Casos notificados: 32662 SG e 1188 SRAG. 139 óbitos, sendo 110 confirmados por 
COVID19. Exames laboratoriais: Total de Coletas 32599, Pos 19%, Neg 58%, Em análise 23% 
Notificações p/ COVID19 nas unidades do Parceiro Einstein acumulados (até 05.09.21) 
Total: 32662, Ex. Pos:19%, Ex. Neg: 57%, Ex ignorados 23% 
Evolução de SG, SRAG e COVID19: atualizados 03.09.21. Nota-se declínio das notificações após 
o último pico. Percebe-se uma redução na taxa de positividade nas últimas semanas. 
Incidência de SG/ território: notificações/1000cadastrados: UBSI: 342, UBSII: 318, UBSIII 297. 
Incidência de SRAG/ território: notificações/1000cadastrados: média de 6,5 nas 3 UBS´s 
Dados Covisa: comparação entre comunidades: (lançamentos até abril/21) Paraisópolis tem baixa 
Letalidade e Mortalidade em relação `a Brasilândia e Heliópolis 
Mapa de Incidência e mortalidade por COVID19 na cidade SP (15.06.21): A Vila Andrade 
apresenta dados de incidência, mortalidade e letalidade inferiores ao MSP.  
No cenário mundial, o Brasil está em 5° lugar em nº de casos, 1° lugar em mortalidade, 5º lugar 
em letalidade. 

3.2 Educação:  
3.2.1 FeirÁfrica:  para acessar apresentação completa vide anexo. Paula Felice passa vídeo 
enquanto tece comentários. Vivemos numa sociedade de racismo estrutural.  
“Entre o currículo da cidade e educação antirracista, vidas negras importam!” – Vídeo Vozes 
Mulheres. Fala sobre Educação para as relações étnico-raciais e currículo: a escola na luta 
antirracista. Lei 9.394/1996- Princípios e Fins da Educação Nacional. É preciso compreender o 
Racismo para promover formação continuada, apresentar representatividade e referencialidade, e 
realizar projetos e ações para então, ser antirracista.  
Monica S/CEI CEU Paraisópolis explica que é uma feira de formação, para replicar nos 
corredores e salas de aula. Avaliam as práticas adotadas após a feira; como exemplo cita 
práticas exitosas nas escolas ex: EMEF Dom Veremundo Toth, onde fizeram trabalhos 
interdisciplinares focando o empoderamento feminino porque as meninas sofrem mais racismo 
que os meninos. Elaboraram um desfile de cabelos cacheados e crespos e uma Semana de 
Filme. Explica que, apesar da feira ser um evento em novembro, as ações permeiam todo o ano 
letivo. A EMEF Pf° Paulo Freire tem suas atividades antirracistas potencializadas. Monica S. 
comenta que Paraisópolis é mais próxima de Campo Limpo e há muitas mudanças de 
professores, costumam repetir as experiências. A EMEF CEU Paraisópolis trata o assunto de 
Racismo no esporte, inclusive discutindo falas de comentaristas; com alunos do 9°ano faz Rodas 
de Conversas com a ex-atleta Daiane dos Santos, a qual mantem o projeto Brasileirinhos no CEU 
Paraisópolis. 
Outro evento é o Leiturato, onde todas as turmas de história fazem leitura simultânea. Na CEI 
Paraisópolis há mudanças dia-a-dia na escolha de livro, mesclando temas por critério de 
coletividade, vídeos após conversa com assuntos pertinentes à proposta. Notamos que os 
professores estão exigindo mais diversidade na compra de brinquedos;  notaram que as bonecas 
negras são as mais “estragadas” por serem as mais usadas. Cartazes com mudanças 
significativas de estereótipos, com mais representatividade das nossas crianças. 
Fala sobre a cartilha do Programa SESC/SENAC da diversidade: “Vamos repensar nosso 
vocabulário? Racismo Sutil” conforme o link https://fecomercio-rs.org.br/wp-
content/uploads/2020/11/Cartilha-Palavras-Racistas.pdf . Projeto Tabuleiro, vídeos, fazer o 
movimento, criar uma geração diferenciada, melhorada nestes aspectos.  
Maria/ProSaber e Matheus/ACS UBSPI parabenizam o projeto. Matheus comenta que o primeiro 
contato com a cultura negra foi sobre a escravidão, é preciso mudar o foco. A diretora Monica S. 
reforça que estão abertos para colaborações e parcerias. O fechamento é feito em novembro de 
cada ano.  
3.2.2 Profº Almir Vicentini vide ppt completo via link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/Almir-Vicentini-a-pandemia-aprofundou-o-processo-autodestrutivo-dos-jovens.pdf 
O professor discorre sobre o tema: “ SOCIOEMOCIONAL: Paraisópolis A pandemia aprofundou o 
processo autodestrutivo dos jovens?”  
Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio): iniciou em 1994 quando Mike Emme, norte-
americano, cometeu suicídio aos 17 anos; um rapaz alegre, habilidoso, simpático, restaurou seu 
Mustang68 e o pintou de amarelo. Cometeu suicídio, porém seus familiares e amigos não 
perceberam nenhum sinal. No funeral os amigos distribuíram fitas amarelas coma mensagem “Se 
precisar, peça ajuda.” 

   

https://fecomercio-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-Palavras-Racistas.pdf
https://fecomercio-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-Palavras-Racistas.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Almir-Vicentini-a-pandemia-aprofundou-o-processo-autodestrutivo-dos-jovens.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Almir-Vicentini-a-pandemia-aprofundou-o-processo-autodestrutivo-dos-jovens.pdf
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No Brasil são registrados 12 mil suicídios ao ano e no mundo mais de 1 milhão.  
Fala sobre a etapa da Ideação Suicida: Pensamento, Tentativa, Consumação. 
Comportamento suicida ao longo da vida: a cada 100 hab., 17 pensam, 5 planejam, 3 tentam, 1 é 
atendido em pronto socorro. 
Dados estatísticos muito sérios: 10 suicídios de jovens/100mil jovens ao ano, 11 suicídios de 
jovens/dia, 1 pessoa com idade inferior a 25 anos comete suicídio a cada 2h11min Fonte: OCDE 
Possíveis fatores de risco: Drogas, violência familiar, bullying, abuso sexual, racismo, transtornos 
mentais, solidão, homofobia. 
Desafios século XXI: Mitos e verdades 
Adolescentes podem ter problemas e não devem ser minimizados. Fala sobre o filme de história 
real (Netflix) chamado “13 Reasons Why” ou em tradução livre “Os 13 porquês”, onde a garota 
suicida gravou 7 fitas e enviou ao namorado acusando as pessoas que entendia serem os 
responsáveis.  
Lembrar que a dor é pessoal, não se compara, se respeita. A dor pode ter se agravado durante a 
pandemia. Paula Felice comenta que já receberam diversos adolescentes relatando ideação 
suicida. As redes sociais trazem o mundo ideal falso. Falar ao filho “você é o melhor filho que 
uma mãe pode ter” para um filho com baixa autoestima e em processo de depressão pode ser 
fatal. Utilizamos palavras erradas, não temos filhos ideais, temos filhos reais. Uma família perto 
do ideal tem diálogo. Nenhum adolescente deseja conversar, mas é essencial pensar em 
diferentes formas de abordagem, ter escuta atenta e sem julgamentos. Prof. Almir sugere 
pesquisa no site da psicóloga, suicidologista e autora sobre prevenção e posvenção dos 
processos  https://www.karinafukumitsu.com.br/ e deixa seu contato: almirvicentini.av@gmail.com 
 
3.2.3 Concurso de Redação- XVI Mostra Cultural 2021 para acessar ppt completo, vide link  
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Perfil-participantes-Concurso-Redacao-
MC-2021v2.pdf 
Apresentado por Eduardo Capocchi/ consultor Blue Dot. No concurso de redação da MC2021 foi 
desenvolvido o tema: “Construção social de um novo mundo: o cuidado consigo, com o outro e 
com o meio ambiente” feito aos moldes da prova de redação do ENEM. Questionário 
socioeconômico e método aderentes ao critério de correção do ENEM, serve como uma espécie 
de treino.  
O concurso foi totalmente online. 171 alunos se inscreveram e 80 redações foram produzidas, 
corrigidas por 6 corretores voluntários, nos moldes do ENEM. Ou seja 47% dos alunos inscritos, 
apresentaram sua redação.  
O questionário de inscrição levanta características do grupo, vide ppt. Porém vale lembrar que 
não representa exatamente um perfil da comunidade pois é uma amostra enviesada; não se pode 
extrapolar impunemente para todos os jovens do 3ºEM da comunidade. Ex: pensar que 84% dos 
alunos noturnos não trabalham regularmente é um pensamento otimista. Cada uma das análises 
das correções, vira uma ficha com dados, o material é devolvido para a escola, se trata de um 
resultado agrupado.  Este ano, em particular, nas respostas ao Questionário a matéria predileta 
foi Biologia, talvez por influência da pandemia; já as exatas costumam ser consideradas como as 
de maior dificuldade. Quando perguntado se o ensino à distância ficou mais fácil, igual ou mais 
difícil, em média ficou mais difícil para 74%. Está acontecendo um congresso de Avaliação 
Educacional onde estão olhando para incrementar o ensino em sistema híbrido. 

4. Informes:  
Campanha Adote um Ciclo:  Sandra G./Instituto Ela agradece a parceria e dedicação da 
TerezaR./UVIS,STS-CL e Andrea S. pela organização e distribuição dos absorventes nas escolas 
e UBSs de Paraisópolis e entorno.  
Parque de Paraisópolis: AndreaS. comenta sobre a reunião com a gestão do Parque de 
Paraisópolis - Lourival Clemente (inaugurado em 18.set.21). quanto à formação do Conselho 
Gestor do Parque; a movimentação de lideranças reivindica nova abertura de inscrição para 
eleição e ampla divulgação na comunidade.  
Formação de lideranças: SirleneA/COOHABRAS fala sobre parceria com a jornalista Flavia Lip 
(âncora de Repórter Eco) no curso de formação de lideranças da periferia e bolsas disponíveis, 
pede para divulgar. 
 
5. Próxima reunião:  Pauta Saúde II e Enfrentamento ao COVID-19 (via zoom). 
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https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Perfil-participantes-Concurso-Redacao-MC-2021v2.pdf
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