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Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 
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Por: Andrea S (volunt) 
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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 lista de presença anexa (arquivada no PECP)

   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 30.05.2019: feita por Monica M. e Andrea S. As correções 

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site www.paraisopolis.org depois que ele 

voltar a operar (fora do ar desde 16/jun/19). 

Monica 10.07.19 

2. Pauta: Esporte, Cultura&Lazer 
2.1 Esporte 
2.1.1 Esportes/PECP apresentado por Cleber S./Educador Senior. O ppt completo estará disponível no 
site  www.paraisopolis.org/multientidades/atasmultientidades de junho2019. 
O PECP tem uma quadra coberta poliesportiva, uma sala de lutas inaugurada 26/12/18 e auditório para 
aulas de capoeira. O PECP nasceu há 20 anos. No início o PELEC oferecia atividades de Esporte e 
Lazer na comunidade para crianças de 4-13 a (o PELEP). Com o tempo vieram mais atividades, novas 
parcerias, prestadores de serviços e novo cenário na comunidade. No início do programa de nutrição, o 
perfil das crianças era numa proporção de 2 turmas de desnutridos para 1 de obesos. Hoje os casos de 
desnutrição são mais raros, no entanto a população de obesos aumentou significativamente, assim 
como as doenças causadas pela obesidade: triglicérideridemia, colesterolemia, diabétes, etc. O objetivo 
do Núcleo de Esportes é estimular hábitos saudáveis, prevenir patologias e tratar patologias já existentes 
(ex: déficit cognitivo, autismo leve, entre outros). Devido à proposta do Programa de atender grandes 
turmas, o Núcleo tem dificuldades em atender os autistas clássicos, por causa das especificidades da 
patologia. Marcelo I./Skate Solidário pergunta sobre casos clássicos de autistas. Cleber comenta que 
este público precisa de espaços mais silenciosos e grupos menores para que possam obter resultados 
satisfatórios. Porém, ressaltou a importância de praticarem atividades físicas devido à grande incidência 
de obesidade. Com as mudanças no PEC, as atividades do CPAS perderam a equipe de retaguarda do 
ambulatório e por consequência, houve redução do número de encaminhamentos. Hoje a equipe de 
retaguarda atende junto à rede pública de Saúde. 
O núcleo de Esportes é dividido em: 
Eventos Esportivos e de Lazer: Exemplos de atuação: OLIPET evento que ocorre na USP, Eventos 
internos como troca de faixa nas lutas, jogos comemorativos com o “Instituto Mão Solidária” no bairro 
de Ferrasópolis/ SBC. 
Grupos de Orientação a Pais: são as reuniões de pais que são feitas nas 6 atividades do Núcleo de 
Esportes com o objetivo de dar os informes e levar sempre um tema relevante para ser discutido.  
Grupo Educativos em Atividades Físicas:  Intervenção nos grupos: Nutrição/Obesidade, Diabéticos, 
Materno-Infantil, Projeto “Faça Bonito” (Campanha dia 05/mês, enfrentamento contra violência e 
exploração infantil), Sensibilização com as famílias junto à Assistência Social buscando o estímulo da 
prática de atividades físicas e ressaltando seus benefícios;  
Oficinas de Linguagem (casos onde a Fonoaudiologia aponta ausência de fala por falta de estímulos): 
essas atividades são para os pais brincarem falando com seus filhos de 2 a 3 anos. 
Grupos Esportivos: São 6 atividades: PELEC, Abadá Capoeira; Rugby para Todos, Taekwondo, 
Handebol, Jiu-Jitsu.  
 - PELEC: conjunto de atividades na quadra (futsal, handbol, vôlei, basquete, atletismo, frisbee, 
ginástica, treinamento funcional e esportes radicais). A equipe de profissionais da Educação Física que 
atua no PECP é formada por 2 professores e 2 estagiários, que atendem juntos 17 turmas com idades 
de 4-18 anos. Local: quadra, Freq: 2xs/sem. São 8 turmas/manhã e 9 turmas/tarde, capac. 525 alunos. 
Inscrições por demanda espontânea, geralmente na segunda 6af do mês, são disponibilizadas 20 
senhas/manhã (8h00) e 15-20 senhas/tarde (13h30); faz-se cadastro, matrícula e entrevista.  
- Abadá Capoeira: parceria há 14 anos, local: auditório, 2 turmas/manhã e 2 turmas/tarde, Faixa Etária 
4-18 a. Turma 4-6 a (dur 30 min, capac: 30 vagas); turma 7-18 a (dur 1h, capac: 50 vagas). 
- Rugby para Todos: parceria há 14 anos, Local: Campo do Palmeirinha/ quadra poliesportiva PECP. 
Base nos 4 pilares UNESCO: Aprender a aprender, a conviver, a fazer e a ser. Faixa Etária 7-19 a. 
Freq.: 2 ou 3xs/sem; 7 turmas, capac: 200 crianças.  
- Taekwondo/ Fabio Barcellos: parceria há 6 anos, local: quadra poliesportiva PECP. Faixa etária a 
partir de 7 a, Freq.: 2xs/sem, 1 turma/manhã e 1 turma/tarde, capacidade 100 alunos, hoje há 6 vagas 
disponíveis. A proposta inicial era trabalhar a família em 2 turmas no período noturno, mas um aluno se 
machucou em 2017 e o SAMU não veio atender. Hoje há 1 grupo diurno e 1 vespertino. Uma senhora 
acaba de passar para a faixa azul sendo grande incentivadora para os mais jovens. 
- Handebol parceria com Daniel Suarez “Cubano” tricampeão pan-americano; local: quadra, Faixa 
Etária: 7-15a, Freq: 1x/sem, 2 turmas (1manhã/1tarde) Capac. 70 alunos. Inscrição por lista de interesse. 
-Jiu-Jitsu: parceria recente com XCoach academia, cujo proprietário é Celsinho Vinícius (hexacampeão 
brasileiro e mundial), local: sala de lutas, Faixa Etária: 10-15a, Freq: 3xs/sem, 4 turmas (2manhã/2tarde) 
Capac: 80 alunos, há 30 vagas disponíveis.  
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Concessão de Uso de Espaço da Quadra: 17 turmas da comunidade utilizam a quadra 2af-6af 
entre18h-22h e sáb entre 8h-21h. Colégio Alef Peretz usa às 4af/5af/6af entre 12h-13h. As equipes se 
cadastram para usar a quadra por 1 hora, 20 pessoas por time; trazer RG de dois responsáveis com 
docs e telefones de contato. Há pessoas contratadas para controlar o acesso e a cada término de 
horário, verificam as condições do local e caso necessário, acionam o responsável. 
Os alunos podem se inscrever em até 2 atividades esportivas do PECP. Quando há poucas vagas em 
uma atividade, não se abre dia de inscrição na recepção e sim coloca-se o nome na Lista de Interesse, 
o que não representa garantia de vaga. 
Guga informa que SAMU mudou-se p/ o CAPS Paraisópolis/AMA na mesma av. H. Camargo 
Marcelo I./ONG Skate Solidário comenta sobre a burocracia no CEU Paraisópolis, para inscrever as 
crianças que aparecem na porta sem seus responsáveis. Cleber comenta que no caso do PECP, a 
Instituição impõe normas de inscrições e muitas mães resistem em trazer documentos e telefones de 
contato. O PECP não pode renunciar ao cadastro prévio. Tiveram quedas no Núcleo de Esportes e o 
responsável foi acionado graças ao cadastro contendo informações necessárias. Também relata que 
algumas inscrições não acontecem pois as mães querem atividades ao menos 2xs/sem; perderam 
alunos para outros cursos como por exemplo a Cultura Inglesa, pois coincidiu a grade de horário. 
Pretendem ampliar turmas de Jiu-Jitsu para 3af e 5afs. Monica M lembra que a população da 
comunidade é muito considerável, perdemos instituições esportivas nos últimos anos (ex: Espaço 
Esportivo e Cultural Bovespa) e com certeza temos uma grande demanda de público a ser atendida. 
 

2.1.2 Esportes/ONG Skate Solidário apresentado por Marcelo I.(conselheiro de esportes da PMSP) 
(ppt completo será publicado no site). Marcelo transmitiu a justificativa do Secretário de Esportes do 
município que não pode estar presente hoje. 
Resumo das escolas e espaços públicos/particulares. Hoje temos aproximadamente 10mil m² de área 
para esportes/lazer. Estima-se que um terço da população utiliza espaços esportivos. Há 17 atividades 
físicas realizadas: caminhada, capoeira, esgrima, futebol, ginástica artística, hidroginástica, judô, caratê, 
natação, rugby, skate, tênis, educ. física, voleibol, Pelec, Taekwondo e Handebol. Expõe quadro de 
instituições que oferecem esportes na comunidade.  
Neusa S/UBSI mobiliza a participação de interessados a caminhar com o Grupo Harmonia e 
posteriormente prepara ficha. 
Marcelo I. alega que estão perdendo alunos no projeto Skate Solidário que desenvolve no CEU 
Paraisopolis porque essas crianças não teriam cadastro em atividades no CEU;  o ideal é ter o conceito 
“escola de porta aberta” para melhor acolhimento das crianças e jovens. Pede atenção às crianças soltas 
pela comunidade. 
Guga/ conselheiro do CEU Paraisopolis. alega desconhecer esses casos e lembra que os responsáveis 
pelos inscritos devem assinar projetos aderidos e todos devem ser assistidos por profissionais durante 
qualquer atividade.  
Antonio S/Gestor CEU P. esclarece que não há necessidade de estar em curso, mas reforça a 
necessidade da inscrição dos usuários e anuência de seus respectivos responsáveis. 
Brizola comenta que usuários no CEU precisam estar cientes das regras do espaço, como por exemplo 
no uso da piscina e comenta que o CEU é um excelente parceiro da comunidade. Lembrou quando 
abriram as portas p/ o MTST em 4 reuniões e abrigaram 400 pessoas após incêndio na comunidade. 
Brizola lembra que quando uma criança se machucou no CEU, foi possível consultar ficha para socorrê-
la.  
Solicitado ao gestor Antonio atualização da grade de esportes do CEU e o  programa “Um dia no CEU” 
reservado para escolas da comunidade. Antonio alega que a reserva acontece 1x/semana por um 
responsável ou um grupo, na utilização de piscina e quadras.  
Monica sugere que cada instituição faça um passeio anual até o Parque Burle Marx, o que encorajaria 
apropriação daquele espaço pelas famílias da comunidade. 
Guga fala sobre a importância do estímulo de campeonatos esportivos. 
Cleber/PECP esclarece a relevância das lutas onde o objetivo principal não é “bater” e sim aprender a 
se defender. Um ex-aluno do PECP já é professor nesta atividade. Enfatiza a importância de atender a 
família neste ambiente adverso; maioria das escolas recebem apenas os alunos. 
 

2.2 Cultura: apresentado por Vanda MF./PECP. Disponibilizou panfletos físicos e arquivos que serão 

anexados no site. Inicia falando sobre o Projeto Sarau de Paraisópolis. O projeto nasceu em 2011, criado 
pelo PECP em parceria com jovens e adolescentes de Paraisopolis que faziam oficinas de dança, 
música, artes plásticas, contação de histórias, entre outros e não encontravam espaço para se 
apresentarem. Conseguiram patrocínio de R$60mil via PROAC, edital de premiação com 10 encontros 
(Prefeitura de SP). À princípio o projeto teria um ano. Conduzido por crianças, jovens e atualmente por 
jovens adultos. Estimaram inicialmente um público mensal de 30 pessoas.  
O Sarau aconteceu de fevereiro a novembro, no último sábado de cada mês, nas salas 15 e 16 e nos 
últimos sete anos, tiveram 80 saraus em 79 sábados das 6h-22h, com média mensal de público de 100 
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pessoas. Desde 2018, 10 jovens adultos participantes desde crianças das oficinas do PECP, e que hoje 
vivem de arte e educação, assumiram a produção e a direção do Sarau sozinhos e formaram o Coletivo 
Sarau Paraisópolis. Hoje Vanda Falcone e Miriam Castilho retiram-se do Sarau, sua programação, 
pagamentos, divulgação ao público e oferecerão apenas alguns recursos audiovisuais do PECP.  Este 
ano o Sarau já está acontecendo no Espaço PIPA. O PECP doou ao coletivo que assumiu o Sarau 
Paraisopolis todos os equipamentos comprados com a verba do PROAC: cadeiras, mesa de luz, 
microfones, palcos, datashow, etc. O Sarau continua nos mesmos padrões do PECP, o público está 
participando e a missão está cumprida. O PECP participará com grupos nas oficinas e levará 5 grupos 
de danças brasileiras e coral em agosto.  O Sarau está em busca de patrocinadores. 
Monica M divulga que o PróSaber é um Ponto de Cultura, com contação mensal na biblioteca no último 
sábado de cada mês às 11h. Marcia convida para a próxima contação em 29/jun/19.  
Vanda fala ainda do Núcleo Arte e Comunicação (NAC) do PECP, com cerca de 90 oficinas semanais 
de arte e cultura e que se trata de um verdadeiro Centro Cultural. 
O NAC tem o foco em Arte, Educação e Cidadania, mas o principal é a arte; temos poucos espaços para 
trabalhar este tema. A base das oficinas valoriza a diversidade e cultura brasileira. 
Dados de 2018: PECP recebeu 1593 beneficiários e fez 39470 atendimentos. Há vagas na maioria dos 
cursos, os interessados devem comparecer às 3asfs entre 8h e 11h e entre 13h30 e 16h30 (exceção de 
janeiro e julho)  e Maurenice (Japa) mostrará o cardápio de oficinas disponíveis 
Núcleo Arte e Comunicação/ NAC: 
- Programa Arte e Cultura: Violino, Contação de Histórias, Hip Hop, Dança Afro, Coral, Danças 
Brasileiras, Violão, Teatro, Artes Plásticas, Artesanato, Cultura Afro, Musicalização, Música Popular e 
Grafite. Inscrições p/ o 2°sem p/ turmas abertas com início em 06/agosto/2019. 
- Programa Cultura Digital (antigo Inclusão Digital): Informática, Animação, Games e Robótica e Arte 
Digital. Colocar nome em lista de espera. Matrículas: 29/07 a 02/08 após lista de espera 2019/20 
- Cultura AFRO: penteados, bijuterias e maquiagem. /matrículas em julho para inicio em agosto. 
- Formação Audiovisual/ Turma 16: parceria com o Instituto Criar de TV, Cinema e novas mídias. 
.  
Guga pede oficinas na área de projetos. 
 

3. Informes:  
3.1 Programa Materno-Infantil PECP destinados a moradores de Paraisópolis e bairros na 
região de Vila Andrade, as enfermeiras Valeria M. e Andreia B. buscam aproximar-se da 
comunidade através da Multientidades a fim de divulgarem o Programa e anuncio de vagas.   
O PAG/ Programa Atenção às Gestantes tem duração de 3 meses, encontros semanais e 
equipe multidisciplinar (enfermeiros, educadores físicos, assistentes sociais, dentistas, 
especialistas na 1a infância e nutricionista) e abordam 14 temas. Horário dos grupos: 2af -6af, 
8h-9h30 e 14h-15h30. 

O PAB/ Programa Atenção aos Bebês é atendido pela equipe: enfermeiros, pedagogos, 
nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e uma especialista na primeira infância. A 
primeira papa do bebê é dada no grupo de Introdução Alimentar (atividade Cozinha) 
acompanhado por nutricionista. Horário dos grupos: 2af - 6af, 9h-10h30; 10h-11h30; 14h-15h30 

Oficina de introdução alimentar: p/ todos os bebês que estiverem em acompanhamento 
nos grupos de bebês, ao completarem seis meses de vida. Quando o grupo se encerra é 
possível continuar com o bebê até completar 1a11m29d no Espaço Bebê Einstein. Este 
espaço foi idealizado na proposta do brincar livre, porém assistido - um espaço de 
socialização e esclarecimento de dúvidas das mães. O grupo é acompanhado por uma 
enfermeira e uma educadora. O critério de participação é ser morador de Paraisópolis/ região 
de V. Andrade. 
Os grupos PAG/PAB acontecem semanalmente. Total: 28 encontros, até o término do módulo 
cozinha que se encerra quando o bebê completa sete meses. Períodos manhã/tarde, 2.af-
6.af. 
A consulta para admissão no programa é realizada com a enfermagem; caso haja 
necessidade, é encaminhado para avaliação médica na UBS de referência.   
O Plantão de Amamentação é para suprir dificuldades com o bebê e não precisa ter 
participado dos grupos anteriormente. A consulta é agendada com máxima prioridade. Os 
retornos podem acontecer, se necessário, a cada dois dias para controle do peso do bebê. 
Equipe de atendimento: médicos e enfermeiros. Há uma parceria com as UBS´s de 
Paraisópolis para atenderem casos encaminhados. Mulheres com histórico de violência são 
encaminhadas ao serviço social. Para inscrição apresentar-se na recepção da Casa da 
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Criança/PECP e levar documentos. Disponibilizaram panfletos sobre os programas 
mencionados e roteiro de inscrição, vide anexos que serão disponibilizados no site. 
 
3.2 Casa do Adolescente para Paraisopolis: Monica M retoma o assunto da carta de 
solicitação de implantação deste equipamento em Paraisopolis; encaminhada pela Multi às 
autoridades estaduais de Saude em 31/jan/19 (com copia para a SubPrefeita de CL Claudete 
(protocolo 322.993/19). Monica comenta sobre o desdobramento do pedido: resposta 
recebida da Casa Civil do Governo do Estado, incluindo: 
- Oficio PSA 006/2019 (26/fev/19) de Dra Albertina Takiuti, em que o Programa de Saúde do 
Adolescente SP –CRS se posiciona totalmente favorável à ideia 
- Despacho 450/2019 do CGOF (8/abr/19) em que o coordenador Eloiso Assunção F. aponta 
que a CGOF não pode opinar favoravelmente ao acréscimo de despesas, por causa das 
dificuldades orçamentárias atuais. 
Foi comentado que a Casa do Adolescente de Pinheiros é um braço da UBS de Pinheiros.  
3.3 Gestora UBSI:  a ACS Neusa comunica que a enfermeira Andrea, que atua há mais de 
20 anos em Equipe Saúde da Família e população carente, é a nova gestora da UBSI. 
3.4 Vacinação: ACS Neusa divulga campanha de vacinação nas UBS´s no próximo sábado 
Dia D-  Sarampo, Caxumba e Rubéola. A campanha da Febre Amarela teve baixa adesão 
3.5 Aplicativo Mundo Paraisopolis apresentado por Wendel O., que trabalha há 8 anos na 
comunidade em Clínica Odontológica; ao perceber dificuldades na comunicação, ele 
desenvolveu um aplicativo “MundoParaisópolis para a comunidade. É possível baixar o 
aplicativo de forma gratuita e ter acesso a oportunidades, cursos, vagas de empregos, 
notícias, eventos, comércios, telefones úteis, imóveis, dicas etc. O custo é mantido com taxa 
de contribuição para anunciantes. O contato é wendel.oliveira@mundoparaisopolis.com.br / 
fone: 95777-8469 
3.6 Posse dos Conselheiros do AMAE e CAPS 04/jul/19 
3.7 Festa para crianças na Praça é Nossa: Brizola comunica evento com artes e diversas 
atividades e convida voluntários a participarem  
3.8 Mostra Cultural 2019:  assim que o site www.paraisopolis.org voltar a funcionar, voltam 
as inscrições para a Mostra Cultural que acontecerá em 14/set/19. Monica M/CA relata que o 
concurso de Redação aconteceu em 22.05 e está envolvendo uma equipe de 6 corretores. 
Programam devolutiva às escolas em 30/jul/19, incluindo também a consolidação dos 
resultados do ENEM nos últimos 5 anos para as escolas locais de ensino médio.  
3.9 Aniversário 25 anos do Fórum Multientidades: Monica M. sugere ao GT Esportes a 
realização de um Evento Esportivo como um Campeonato (CopaMulti). 
3.10 Sarau de Paraisopolis: Monica M comunica que sábado o grupo de mulheres/mães da 
CA irá se apresentar 
3.11 1° Congresso de Educação Esportiva/ Secretaria Municipal de Educação no CEU 
Meninos. “Chamada para submissão de trabalhos” até 10.07. divulgada por Marcelo Indio 
3.12 Festa Junina no CEU Paraisópolis: Antonio divulga evento 
3.13 Encontro pedagógico para professores das escolas públicas de E.M. no CEU 
Paraisopolis: acontecerá em 29/jul/19 sobre “Conjunturas e possibilidades para o Ensino 
Medio a partir da BNCC“. 
Monica M reforça convite à equipe gestora do CEU para participar das reuniões da Multi e da 
MC2019 
3.14 Inscrições para cursos de Capacitação profissional PECP. Claudia L. divulga critério 
de inscrições: Público alvo a partir de 18anos c/ E.F completo Horário dos cursos: 8h-10h30 
ou 13h-15h30. Cursos: Manicure/Maquiagem; Cabelereiro/Barbeiro (24-27.07); Corte/Costura 
(15-18.07) e Gastronomia (Auxiliar de cozinha, chocolataria, confeitaria, padaria) (05-08.08) 
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4. Próxima reunião:         
Local: EMEF Perimetral -  Av Hebe Camargo, 299 (entre o Canteiro-Plantão Social e a 
construção do condomínio Click) 
Pauta: Urbanização e Zeladoria 

todos 25.07.19 

8h30 

mailto:wendel.oliveira@mundoparaisopolis.com.br
http://www.paraisopolis.org/

