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Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 
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Por: Andrea S 

Folha: 1 /3 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

daqualidade 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 31.01.19: feita por Mineiro e Andrea S. As correções 

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica 10.03.19 

2. Pauta:  Geração de Trabalho e Renda 

 

2.1:PECP/Claudia L. apresenta as atividades oferecidas no PECP. É possível consultar a 
grade completa no ppt do site www.paraisopolis/multientidades/atasmultientidades.  
Os cursos promovem conhecimento e crescimento de novas habilidades de seus 
participantes. A maioria do público é feminina. Os cursos são: 
Capacitação Profissional se dividem em 3 áreas: 
1) Beleza: Maquiagem, Manicure, Design de Sobrancelha, Cabelereiro e Barbeiro; 
2) Corte e Costura: C.C. básica e Costura Empreendedora; 
3) Gastronomia: Auxiliar de cozinha, Confeitaria/panificação e Culinária. Oferece 
aproximadamente 300 vagas/ano. 
Parceria com o SENAC: ampliada; a cada semestre formam 2 turmas de auxiliar escritório e 
auxiliar administrativo. A inscrição continua nos dias 25-26/02 pois não completou a turma.  
Parceria CIEE: Oficinas Criativas para jovens de 13 a 24 anos -10 encontros com objetivo de 
discutir com os jovens projetos de vida e mundo do trabalho. Haverá nova data de inscrição... 
Curso de Inglês LivEnglish: aulas aos sábados, 1,5h de duração, inscrições encerradas e fila 
de espera. São 80 vagas; ao longo do ano são abertas inscrições. 
Em geral é necessário Ens. Médio completo para trabalhar como auxiliar de cozinha; a 
proposta dos cursos é melhorar a chance de ingressar no mercado de trabalho. 
Indicadores: habilidades, geração de renda, ampliação dos vínculos sociais e comunitários, 
capacidade: adesão e frequência (em geral 70% mínimo; nos cursos de beleza 85% mínimo). 

A divulgação dos cursos é feita através de visita da agente comunitária Marisa às instituições e 
fixação dos cartazes; também pela página do Facebook PECP Núcleo Social. 

 

  

 
 

2.2: Cursos profissionalizantes: Glorialuz/Crescer Sempre  
 Objetivo: Empregabilidade e Geração de Renda. Todos os cursos têm processo seletivo onde 
cada curso é tratado em sua especificidade. 1) Cadastro; 2) Questionário: para verificação do 
perfil do candidato; 3) Triagem.  
Cursos Profissionalizantes:  
Beleza: (manhã e tarde): 98%mulheres, 2% Homens e trans; Manicure, Design de 
Sobrancelha, Maquiagem, Depilação 
Auxiliar adm – 20 vagas cada curso 
Os cursos de Geração de Renda causam impacto imediato logo após conclusão do curso. 
Parceria com Senac e parceria com escola de serviços da Porto Seguro Seguradora (cursos 
de elétrica e hidráulica, linha branca e linha básica, 15 alunos/curso) 
Inclusão Digital com pacote Office + 45h de Excel, aux. escritório e aux. administrativo, 
controlador de acesso, educador social, arte de fazer festa, organização de festa, arte em 
balões, pintura de rosto facial.  Os cursos em sequência servem para o aluno se preparar para 
o mercado de trabalho. Crescer Sempre fez uma pesquisa para saber qual curso desperta 
interesse. Cursos noturnos para maiores de 18 anos. Módulo cidadania: é um diferencial. A 
escola preocupa-se em desenvolver as habilidades sócio-emocionais nas crianças. Quanto 
aos cursos, o objetivo é promover auto-estima, empreendedorismo, meta de carreira e visão 
de futuro. Percebeu-se desistência por se sentirem incapazes de enfrentarem seus desafios. 
A escola possui atendimento inclusivo. Os cursos profissionalizantes têm em média: 760-780 
cadastros/ano e 360 formados/semestre. 
Duas celebrações com familiares são feitas, no final de cada semestre. As normas são 
baseadas em 3 pilares: respeito, horários e crachá, pois circulam em média 1000 pessoas/dia. 
Todos os cursos são gratuitos. 
 

  

 

http://www.paraisopolis/multientidades/atasmultientidades
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Outras atividades na Crescer Sempre: 
Educação Infantil: 315 crianças por ordem de cadastro 
Ensino Médio: 205 jovens 
Jovem Crescer: cursos no contra-turno para 160 crianças de 8° e 9° ano EF 
 
2.3 Desigualdade  apresentado por Julia Drezza 
Para acessar apresentação vide ppt  site www.paraisopolis/multientidades/atasmultientidades 
Segundo PNUD o Brasil é o 10* país mais desigual do mundo em ranking de +140 países. 
Paraisópolis/VA: é o distrito que tem o pior indicador da cidade em porcentagem de domicílios 
em favelas sobre total de domicílios do distrito. É também o pior quanto ao número de 
equipamentos esportivos públicos para cada 10.000 habitantes. A área esportiva/pessoa 
entrou para as ODS´s pois uma população com acesso à cultura, esporte e lazer melhora sua 
inserção. No ritmo atual a equidade salarial entre gêneros será em 2047 e entre negros e 
brancos em 2089. Segundo OXFAM: concentração de renda: 10% das riquezas com os mais 
ricos e 80% mais pobres. 165 milhões de pessoas com renda per capita de até 2 salários 
mínimos.  
A instituição Cartão de Crédito Nova Paraisópolis tem maior público feminino e maior parte 
das compras são destinadas à alimentação e farmácia. Recomendação de leitura: “O abismo 
dentro de São Paulo que separa Kimberly e Mariana”. 
Atlas Brasil – Social: (Paraisópolis: 56 mil hab/2010) População residente 50%fem/50%masc. 
Taxa de atividade +18anos= 80%. Tx de Ocupados c/ EF compl: 37% e EM compl: 18%. 
Escolaridade 25 anos ou + em 2010(%): Sup compl:1,6%, EM compl/ Sup incompl:12,3%; EF 
compl/EM incompl: 17,4%; EF incompl alfabetizado: 55,5% e EF incompl e analfabeto 12,3%.  
Um ex-aluno da Escola Alef Peretz está no 3º ano/PUC e contratado por empresa espanhola.  
Composição econômica: consumo em 2016: as periferias brasileiras movimentaram mais de 
R$ 141 bilhões onde as classes B2, C1 e C2   totalizam R$ 92 bi. 
Empreendedorismo: no Brasil são 18 milhões de empreendedores que movimenta R$228 
bi/ano. 
Empreendedorismo local: 4 em cada 10 moradores de comunidades desejam empreender, 
41% dos lares são chefiados por mulheres. Desafios: acesso ao crédito, é necessário mudar 
o olhar do financeiro percebendo o empreendedor periférico como potencial e não como 
carência. Qualificação, ecossistema e linguagem excludente, ausência de apoio e 
preconceito. 
 

  

3. Urbanização: Katia/SEHAB-DSTSul comenta sobre o pedido de urgência nos prazos de 
obras.  
Antonico: processo está com a Procuradoria na Defesa Civil (???). Outras questões estão 
caminhando como o Jd Colombo; há falta de verba e decisões pendentes. 
Mineiro/ACREP questiona sobre o CG de Urbanização. Houve uma resposta positiva da Sec 
Verde que aceitou compor a parcela do poder público. Lembrando que houve greve de boa 
parte dos servidores, Katia aponta que algumas dificuldades interferem no prazo acordado 
anteriormente. Outra secretaria ainda não confirmou presença no CG. Monica M/C.A. 
comenta que CG é formado pelo Poder Púbico e Sociedade Civil com 7 representantes cada. 
A eleição dos representantes da sociedade civil ocorreu em 25.08.18 e apresenta 6 moradores 
titulares e 6 suplentes, além de 1 representante das organizações sociais (Monica M + 
suplente Isabel). Desde agosto (há 6 meses!) aguardam a definição do segmento do Poder 
Público (4 representantes de outras secretarias e 3 representantes de SEHAB). CDHU e Secr 
Educação declinaram. Se não houver secretarias que aceitem o convite a participar, 
resolverão todos os membros dentro da SEHAB.  
Informações constantes no Sistema Eletronico de Informação da PMSP nesta data: 
SEI 6014.2018/0003018-8: Constituição e gestão de Conselho Gestor de Zona Especial de 
Interesse Social – ZEIS: há 7 protocolos entre 7/dez/18 e 27/fev/19 
SEI 6032.2018/0000025-2: 36 protocolos relacionados ao Corrego do Antonico (de 1/dez/17 
até 27/nov/18) 
Betânia/UDMC alerta para risco de tragédia no córrego do Antonico; relata que em 29/nov/18 
teve reunião na SEHAB com Sec Chucre, e em 31/jan/19 com Secr Aluisio e SubPrefeita  
Claudete. Informa qual o processo e pede a Felipe que reúna para ter resposta. 

  

http://www.paraisopolis/multientidades/atasmultientidades
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A retirada de um imóvel pela SEHAB deve ser “casada”, quem indica é a subprefeitura 
(segundo listagem). No Antonico existe cadastro baseado na legislação. 
Betania comenta que chamam a Defesa Civil e não aparecem porque consideram que não há 
vítimas. Katia explica que a Defesa Civil deve atender o chamado para avaliar o nível do Risco 
(1,2,3,4). Quando aplicável a família é avisada que deve sair do imóvel e recebe auxílio-
aluguel.  
Córrego Diniz: acontecendo hoje “Desfazimento” (desocupação, descaracterização do imóvel) 
na av Hebe Camargo 100. 
Há em Paraisópolis cerca de 5000 auxílios-aluguel no valor de R$400,00/mês. 
 
4. Informes: 
4.1 Eleição do Conselho Gestor AMA-E Pediátrico e CAPS Paraisópolis. Inscrições até 
amanhã 29.02 no PECP e no CAPS. A votação será dia 03/04 entre 8h e 16h, levar documento 
com foto. 
4.2 Campanha “Não é Não”: é um coletivo de mulheres criado em 2017 e que visa  combater 
o assédio no Brasil; Julia D é embaixadora. Vão distribuir 18 mil tatuagens em bloquinhos de 
carnaval e cartilhas. É o primeiro carnaval onde a importunação sexual será considerada 
crime. A ideia é fazer rodas de conversa sobre gêneros, como aconteceu com o Coletivo 
Jovem na semana passada. O objetivo é trabalhar a autoestima para valorizar a mulher. No 
Brasil, há um estupro a cada 12 minutos. 
4.3 Vacinação: Maria Aurivan/UBS2 fala sobre vacinação de febre-amarela (público de 
1.500/dia) e dengue tipos 2,3,4 (hemorrágica). Pela terceira vez fizeram campanha de 
vacinação no Bom Prato com excelente demanda atendida, campanha feita nas Casas Bahia. 
Haverá distribuição de caixas de camisinha (1225 preservativos) para o carnaval na 
prevenção de DST´s, principalmente HIV. Está acontecendo neste horário a tenda da Saúde 
e Monica M pergunta se este período é atrativo ao público. 
4.4 UBS2 PAVS: projeto “Cantinho do aprender para a terceira idade” Alfabetização, inserção 
social e socialização, 4af 1 vez/semana entre 14h e 16h (15 alunos) 
4.5 Biblioteca/Pró-Saber: Luana convida para a inauguração do espaço (antigo local da 
Inova-Urbis) em 21.03 entre 8h e 14h. Haverá contação de história 1vez/mês 30.03, 27.04 e 
18.05. No inicio do semestre ocorreu palestra de Silvana Augusto do Instituto Singularidades, 
promovendo melhor formação aos professores; 
4.6 EMEF Casarão/Prof readaptada Lucimar: Projeto deste ano “Multi Culturas em 
Paraisópolis” para crianças fazerem visitas com a escola para reconhecimento dos  pontos 
mais importantes da comunidade. A prefeitura informou que a EMEF Casarão vai sair do 
espaço atual e será transferida para o novo prédio da Av. Hebe Camargo. Lucimar aponta 
que boa parte dos alunos vem do Jd Colombo e gostariam que os alunos terminassem o ano 
letivo no atual espaço por dificuldades de se fazer alteração quanto ao transporte/horários 
para a nova escola, A mudança teria sido em março mas no Diário Oficial consta prorrogação 
de 60 dias. A título de curiosidade comenta que o Casarão era a casa do capataz da fazenda, 
entende que precisa ser conservado. Neste momento a escola tem reclamação de famílias 
em mudar de espaço; argumenta que seria difícil nova adaptação e pede apoio da 
Multientidades para que durante este ano letivo permaneça no Casarão. 
 

 

 

Votantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos 

 

 

3/4/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/3/19 

5. Próxima reunião:        Local: CRAS V.Andrade (R. Gen. João Pereira de Oliveira, 26) 
 
Pauta: Assistência Social, cidadania e violência 
GT: Izildinha/ CRAS VA I 

todos 28.03.19 

8h30 


