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o núcleo serviço social atua no pecp  desde a sua implantação. Teve participação ati
va no processo de territorialização e no estabelecimento do vínculo com a comunidade 
e lideranças locais, tendo promovido a mediação e a articulação entre os interesses 
e necessidades da comunidade e o espaço institucional. É um trabalho que pode ser 
retratado na história, vinculação e legitimidade das ações com a população, organi
zações e equipamentos que atuam no território.

atualmente, o núcleo serviço social do cpas agrega, além das ações de promoção de 
saúde, grupos educativos, covivência, capacitação profissional e articulação comunitária.

este caderno é fruto do esforço do trabalho da nossa equipe para organizar e atualizar 
as informações sobre as organizações que atuam em paraisópolis e equipamentos da 
rede de referência para a região. É apenas um pequeno recorte que consta das organi
zações do terceiro setor, educação, assistência, justiça e saúde.
 
o nosso propósito é contribuir para socializar as informações organizadas para facilitar 
tanto o andamento dos nossos trabalhos no atendimento, orientação e encaminhamento 
da população, bem como a articulação e a mobilização da rede. 

agradecemos às organizações que gentilmente forneceram as informações para elabo
ração e atualização desse caderno.

PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE  
DE PARAISÓPOLIS

o programa einstein na comunidade de paraisópolis (pecp) é parte das ações da so
ciedade Beneficente israelita Brasileira albert einstein (sBiBae). surgiu em 1998, con
cebido como um centro de atenção primária integrado à comunidade. atualmente é 
dividido em duas grandes áreas: ambulatório de especialidades médicas (ampa) e o 
centro de promoção e atenção à saúde (cpas), que oferece à comunidade diversos 
programas nas áreas de educação, esporte, arte, cultura e serviço social, entre outras.
como ilustra o organograma a seguir.

NÚCLEO SERVIÇO SOCIAL
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A COMUNIDADE DE PARAISÓPOLIS

paraisópolis é a segunda maior favela da cidade de são paulo, com cerca de 80 mil ha bi
tantes. situada na região do morumbi, distrito da Vila andrade, subprefeitura do campo 
limpo, é reconhecida como Zona especial de interesse social desde 2003 e caracteri
zase como espaço territorial em acelerada transformação. a subprefeitura do campo 
limpo é referência nos serviços de assistência, saúde e educação. paraisópolis, com 
população jovem – cerca de 50% tem entre 20 e 40 anos –, abriga famílias com renda 
média de até três saláriosmínimos. 

a comunidade passa por um vigoroso processo de desenvolvimento econômico, com a 
presença significativa de organizações sociais, além das mudanças recentes propor
cionadas pelas intervenções do programa de urbanização a partir de 2005, o que tem 
exigido uma dinâmica intensa dos seus processos de articulação comunitária. 

dentre as diversas formas de associações presentes em paraisópolis, como a associa
ção movimento pela moradia e a associação amigo do povo, somente para citar algu
mas, des tacase a união de moradores, organização criada em 1983 e legitimada como 
represen tativa dos seus moradores, e o Fórum multientidades, criado em 1994 e orga
nizado como evento mensal. o Fórum é um espaço de discussão entre as organiza ções 
locais e as da rede sobre as principais demandas e necessidades da comunidade, e tem 
por o objetivo articular e integrar ações que contribuam para a melhoria da qua lidade 
de vida como um todo. 

identificase, assim, uma história de lutas e de conquistas por parte da mobilização dos 
seus órgãos de representação, especialmente nas áreas de educação e de saúde. 
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PecP - Programa einstein na 
comunidade ParaisóPolis
endereço: Rua Manoel Antonio Pinto, 285 - 
Paraisópolis.
Telefone: 2151-6701 / 2151-6718
Horário de atendimento: 7hs as 17hs, de 
segunda a sexta-feira. Aos sábados, da 7hs as 
13hs (confirmar). 

cPas – centro de Promoção e atenção 
à saúde
1) núcleo aRTe e comunicação 
Moradores da comunidade de Paraisópolis e 
entorno, de 6 a 21 anos.
programa arte e cultura: musicalização, violão, 
bateria, banda, violoncelo, violino e coral, teatro, 
linguagem poética, cenário e figurino, artesanato 
(Adolescente com Arte), artes visuais (Oficina de 
Idéias), street art, hip hop, danças brasileiras e 
contação de histórias.
programa inclusão digital: Word, Excel e Movie 
Maker (Oficinas de Cidadania), fotografia, jornal 
Comunidade em Ação e blog Cidadania Digital 
(Oficina de Comunicação).
sarau de paraisópolis: música, dança, teatro, 
poesia, fotografia, artes visuais (Encontro de 
Linguagens). Último sábado de cada mês.

2) núcleo educação
Crianças, adolescentes e adultos da Comunidade 
de Paraisópolis. 
estação do conhecimento einstein/ Biblioteca 
Brinquedoteca: proporciona o contato de crianças 
de 2 a 12 anos com atividades lúdicas e pedagógicas 
por meio do brincar livre e espontâneo. 
educação cidadã: contribui para o 
desenvolvimento de habilidades em 120 crianças 
de 6 a 15 anos e que frequentam a escola pública 
da região.
programa educação para o Trabalho: Oferece 
orientação vocacional para jovens de 14 a 21 anos.

Programa einstein 
na comunidade

3) núcleo espoRTe
Moradores da comunidade de Paraisópolis e 
entorno, de 4 a 21 anos.
programa einstein de lazer e esporte na 
comunidade (pelec): atividades esportivas para 
crianças de 4 a 15 anos.
capoeira: aulas para crianças e jovens de 7 a 21 anos. 
Rugby: aulas e jogos para crianças e jovens de 7 a 
21 anos. 
Handebol: aulas e jogos para crianças de 11  
e 12 anos.
Taekwondo: arte marcial para crianças, 
adolescentes e adultos.

4) núcleo social
Moradores da comunidade de Paraisópolis e entorno.
atendimento serviço social: atendimento 
social com famílias, atendimento social, oficinas 
educativas e temas técnicos, grupo socioeducativo, 
visitas domiciliares, entre outros.
espaço de convivência e capacitação: corte 
e costura, bordado, crochê, patwork, pintura em 
tecidos, entre outros, para jovens acima de 16 anos.
capacitação em Beleza: cursos de manicure, 
maquiagem e desing de sobrancelha para adultos  
entre 18 a 35 anos. Cursos de cabeleleiro e barbeiro 
para pessoas acima de 16 anos.
capacitação em Gastronomia: cursos de 
cozinheiro, confeiteiro, “faça e venda”, bolos,  
entre outros.
cursos livres: empreendedorismo, educação 
financeira, auxiliar de escritório, recepcionista de 
eventos, entre outros cursos para jovens e adultos.

5) núcleo saúde 
Moradores da comunidade de Paraisópolis e entorno.
especialidades: fonoaudiologia, psicologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia.
programas: Materno Infantil (Programa de 
Gestantes), Programa de Atenção aos Bebês, 
Escolha Consciente.
Formas de encaminhamento: Unidades Básicas 
de Saúde referenciadas.

amPa - ambulatório ParaisóPolis
especialidades: enfermagem, farmácia, serviço 
social, nutrição, entre outras especialidades médicas.
Formas de encaminhamento: Unidades Básicas 
de Saúde referenciadas. 
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adolescentes no município, atendendo às diretrizes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

núcleo de Proteção Psicossocial 
esPecial – Vila andrade
endereço: Avenida Marechal Juarez Távora, 664 - 
Super Quadra Morumbi. Próximo à escola Anglo.
Telefone: 3742-6172 
email: msevilaandrade@gmail.com
público atendido: crianças e adolescentes, dos 
12 aos 21 anos, que estão cumprindo medida 
socioeducativa.
atividades desenvolvidas: oficinas de grafite, 
street dance, e hip hop.
Horário de atendimento: 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira.
Formas de encaminhamento: as crianças e 
adolescentes atendidas pelo serviço devem ser 
encaminhadas pelo CREAS - Campo Limpo.  

atendimento: somente para profissionais da área 
da assistência social e serviços conveniados. Não 
atende a população.
Horário: 8h às 18, de segunda a sexta-feira.

sasF – serViço de assistÊncia social  
a FamÍlia
endereço: Rua Independência, 564, Condomínio E 
(prédio cinza). Próximo à Av. Hebe Camargo.
Telefone: 3742-6891
email: sasf@paraisopolis.org
público atendido: 1000 famílias da comunidade 
de Paraisópolis.
atividades desenvolvidas: atendimento 
básico para acompanhamento das famílias da 
comunidade de Paraisópolis. São realizadas, a 
cada 15 dias, oficinas de geração de renda. Nas 
quartas e quintas-feiras são realizados encontros 
socioeducativos e atividades lúdicas. São 
realizadas orientações para as famílias sobre os 
Programas de Transferência de renda e Cadastro 
Único. Há também acompanhamento diário para o 
Plano de Desenvolvimento dos Usuários (PDU), e 
Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF).
atendimento: encaminhamentos pelos serviços 
do território, busca ativa dos técnicos do SASF no 
território para identificar as famílias que precisam 
ser atendidas.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

conselHo tutelar – camPo limPo
endereço: Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 
59 - Jd. Laranjal. Subprefeitura de Campo Limpo.
Telefone: 5513-3126 (fixo) / 9 7283-64 82 (plantão)
email: conselhotutelarcl@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: moradores dos três distritos 
(Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade).
atendimento: demanda espontânea ou 
encaminhamentos da rede de serviços.

cras - centro de reFerÊncia de 
assistÊncia social 
endereço: Rua Jerônimo de Campos Freire, s/nº. 
Próximo ao CEU Paraisópolis.
Telefone: 3742-2527 / 3742-2788
público atendido: moradores da comunidade de 
Paraisópolis e região da Vila Andrade.
atividades desenvolvidas: inclusão das 
famílias nos Programas de Transferência de 
Renda e no Cadastro Único, entrega de cesta 
básica, atendimento social e encaminhamento 
para serviços, visitas domiciliares, emissão de 
solicitação para idosos não aposentados realizarem 
viagens interestadual sem pagarem, emissão de 
solicitação para redução do valor da conta de luz 
para famílias com baixa renda.
atendimento: agendamento por serviços da rede 
ou procura espontânea. 
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

creas - centro de reFerÊncia 
esPecialiZado de assistÊncia social
endereço: Rua Landolfo de Andrade, 200 - Jd.  
Mª Helena. Próximo ao metrô Capão Redondo.
Telefone: 5843-7483 / 5512-1531
público atendido: pessoas/famílias em situação 
de vulnerabilidade ou risco social.
atividades desenvolvidas: acompanhamento 
social das pessoas/famílias em situação de 
vulnerabilidade ou risco social.
atendimento: demanda espontânea, 
encaminhamentos realizados pelo Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS) e serviços 
da rede. 
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

sas - suPerVisão de assistÊncia social 
endereço: Rua Batista Crespo, 312. Próximo ao 
Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5844-0453
público atendido: equipamentos que prestam 
serviços para Assistência.
atividades desenvolvidas: atende e supervisiona 
as organizações conveniadas com a prefeitura.
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Horário: 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.
Às quartas-feiras, atendimento emergencial e dos 
serviços da rede. Plantão noturno todos os dias com 
início às 18h (contato através do celular do plantão).

núcleo de Proteção JurÍdica –  
camPo limPo
endereço: Rua Landolfo de Andrade, 200 - Capão 
Redondo. Próximo à estação Capão Redondo do metrô.
Telefone: 3229-0581
email: npjcampolimpo@saecsp.org.br
público atendido: população em situação de 
vulnerabilidade social.
atividades desenvolvidas: acolhimento e escuta 
da situação para encaminhamento e articulação 
com outros serviços. 
atendimento: demanda espontânea e situações 
encaminhadas por outros serviços da rede.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

casa do adolescente de PinHeiros
endereço: Rua Ferreira de Araújo, 789. Próximo ao 
Largo de Pinheiros.
Telefone: 3819-2022
email: saudeadolescente@saude.sp.gov.br
público atendido: adolescentes de 10 aos 19 
anos e 11 meses.
atividades desenvolvidas: atendimento médico, 
psicológico, odontológico e nutricional.
atendimento: demanda espontânea ou 
encaminhamento de outros serviços. Para realizar a 
matricula do adolescente é necessário que o mesmo 
esteja presente e com cartão do SUS, documento 
pessoal e comprovante de residência. 
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

cmdca – conselHo municiPal dos 
direitos da criança e do adolescente 
de são Paulo
endereço: Rua Libero Badaró, 119, 2º Andar - Centro.
Telefones: 3113-9667 / 3113-9656 / 3113-9657
email: cmdca@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: organizações da rede de 
serviços públicos e privados.
atividades desenvolvidas: propõe, delibera e 
acompanha as políticas públicas em prol das crianças e

Proteção e defesa
da mulher
3ª delegacia de deFesa da mulHer –  
ddm -oeste
endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
4300 - Jaguaré. Próximo ao Balão do Jaguaré.
Telefone: 3768-4664 / 3718-0422
público atendido: mulheres em situação de 
violência.
atividades desenvolvidas: atendimento 
psicológico, orientação, registro do Boletim de 
Ocorrência (BO). 
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos de serviços da região. 
Horário: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

mulHeres ViVas 
endereço: Rua Martinho Vaz de Barros, 257 - 
Campo Limpo. (A rua tem feira às quintas-feiras.)
Telefone: 5842-6462 / 4561-5470
email: cdcmulheresvivas@gmail.com
público atendido: mulheres em situação de violência.

atenção e defesa 
da criança e do
adolescente
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atividades desenvolvidas: atendimento das 
mulheres em situação de violência, convivência, 
oficinas de geração de renda e artesanato, 
palestras e orientação jurídica.
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

centro de cidadania da mulHer –  
ccm santo amaro
endereço: Av. Mario Lopes Leão, 240. Próximo à 
Praça Floriano Peixoto. 
Telefone: 5524-4782 / 5521-6626
email: mulhercidadasa@hotmail.com
público atendido: mulheres em situação  
de violência.
atividades desenvolvidas: atendimento de 
mulheres em situação de violência, atividades 
relacionadas à autonomia econômica, oficinas 
corporais de defesa pessoal, condicionamento com 
dança, arte terapia e embalagens criativas.
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamento dos serviços da região.
Horário: atendimento e acolhimento de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

craVi – centro de reFerÊncia e aPoio  
à VÍtima 
endereço: Estrada de Itapecerica, 8887 (prédio do 
CIC), 2º andar, sala 21 - Valo Velho. 
Telefone: 5825-2444 (ramal 259) / 5824-4894 / 
5823-6269 / 5822-0414
email: cravisul@justica.sp.gov.br
público atendido: vítimas e familiares de vítimas 
de qualquer tipo de violência (homicídio, violência 
sexual, ameaça, entre outras).
atividades desenvolvidas: atendimento 
psicológico, social e jurídico.
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamento de outros serviços da região.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

coletiVo Feminista seXualidade  
e saúde
endereço: Rua Bartolomeu Zunega, 44 - Pinheiros. 
Próximo à estação Faria Lima do metrô.

Telefone: 3812-8681 
email: mulheresorg@gmail.com
público atendido: mulheres em situação de violência.
atividades desenvolvidas: rodas de conversa 
com temas específicos, atividades relacionadas à 
sexualidade feminina, assistência médica, consulta 
ginecológica, acompanhamento pré-natal para 
partos normais e assistência psicológica.
atendimento: portas abertas, demanda 
espontânea, ou encaminhamento.
Horário: 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

PaVas – Programa de atenção e 
ViolÊncia seXual
endereço: Rua Doutor Arnaldo, 925 - Cerqueira 
César. Próximo ao metrô Clínicas. 
Telefones: 3061-7721 
email: pavas@usp.br
público atendido: crianças e adolescentes até 17 
anos e 11 meses em situação de violência sexual.
atividades desenvolvidas: atendimento social, 
médico e psicológico a crianças e adolescentes 
em situação de violência sexual. Capacitações e 
supervisões a equipes que atuam com a temática 
da violência contra crianças e adolescentes. 
atendimento: ligar e se informar se há vagas. 
Horário: de segunda a sexta-feira, período da 
manhã ou da tarde (agendamento).

HosPital dr. mauro Pires da rocHa 
(camPo limPo)
endereço: Estrada de Itapecerica, 1661
Telefone: 3394-7503 / 3394-7647 (ambulatório)
email: sid.moch@gmail.com (aos cuidados de 
Sidneia, coordenadora e psicóloga do programa)
público atendido: mulheres que sofreram violência 
sexual, aborto legal, risco de morte materna ou má 
formação fetal.
atividades desenvolvidas: acompanhamento 
psicológico, social e médico. Atendimento à vítima 
de violência sexual pelo Programa de Atendimento à 
Vítima de Violência Sexual (PROAVIVIS).
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira 
(ambulatório).

HosPital municiPal dr. artur de saboYa 
endereço: Avenida Francisco de Paula Q. Ribeiro, 
860. Próximo ao metrô Jabaquara.
Telefone: 3394-8519 / 3394-8520
email: amfeitosa@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: mulheres que sofreram 
violência sexual ou estão em risco de morte 
durante a gestação.
atividades desenvolvidas: atendimento 
psicológico, serviço social e médico. 
atendimento: região da Grande São Paulo através 
de demanda espontânea e encaminhamento dos 
serviços de rede.
Horário: 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

HosPital municiPal maternidade  
ProFº mÁrio degni 
endereço: Rua Lucas de Leyde, 257 - Rio Pequeno.
Telefone: 3394-9330 
público atendido: adolescentes e mulheres a 
partir de 12 anos que sofreram violência sexual. 
atividades desenvolvidas: atendimento 
ambulatorial por equipe multiprofissional para 
adolescentes e mulheres que sofreram violência 
sexual. Serviço de aborto legal.
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 24 horas, de segunda a sexta-feira (para 
atendimento médico).

Fundação Francisca Franco
endereço: Rua Nestor Pestana, 136, 6º Andar - 
Consolação. Próximo à Praça Roosevelt.
Telefone: 3120-2342
email: nayara@franciscafranco.org.br
público atendido: gestantes em situação de 
violência.
atividades desenvolvidas: acolhimento de 
gestantes em situação de violência.
atendimento: encaminhamentos dos serviços que 
atendem à defesa da mulher.
Horário: 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

amParo maternal 
endereço: Rua Napoleão de Barros, 1035 -  
Vila Clementino.
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Telefone: 5089-8281 / 5089-8217
email: centrodeacolhida@amparomaternal.org
público atendido: gestantes maiores de 18 anos 
em estado de vulnerabilidade social (adolescentes 
somente via fórum).
atividades desenvolvidas: acolhimento de 
gestantes em estado de vulnerabilidade social  
(1º mês ao 9º mês de gestação).
atendimento: demanda espontânea ou 
encaminhamento dos serviços da política de 
Assistência Social, de Saúde, dentre outros, 
acompanhado de relatório social.
Horário: 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

HosPital Pérola bYington – Programa 
“bem-me-quer”
endereço: Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 683 - 
Bela Vista.
Telefone: 3248-8000 (hospital) / 3292-9000 
(ambulatório) 
email: crsm-ouvidoria@saude.sp.gov.br
público atendido: mulheres e meninas de qualquer 
idade, meninos até 12 anos (os meninos maiores de 
12 anos são encaminhados para o CRT/AIDS).
atividades desenvolvidas: pronto 
atendimento médico (profilaxias, contracepção, 
tratamento dos traumatismos físicos, outras 
necessidades de saúde), atendimento 
psicológico (avaliação psicodiagnóstico, 
acompanhamento, psicoterapia individual e em 
grupo), atendimento social, abordagem prevista 
em lei, orientação e atendimento aos pais  
e à família.
atendimento: demanda espontânea, 
encaminhamento dos serviços da rede inclusive 
delegacias. (Não há restrição de área de abrangência). 
Horário: 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. 
(Urgências e emergências, 24horas.)

associação das mulHeres de 
ParaisóPolis 
endereço: Rua Silveira Sampaio, 309 
Telefone: 3739-1575
email: rejane@paraisopolis.org 
público atendido: prioritariamente mulheres da 
comunidade de Paraisópolis e região. Também 
atende adolescentes e adultos.
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ouVidoria do sus
Telefone: 136

suPerVisão técnica de saúde  
camPo limPo
endereço: Rua Nossa Senhora do Bom  
Conselho, 59 - Jd. Laranjal.
Telefone: 5812-3460 / 5814 -3522

HosPital municiPal do camPo limPo
endereço: Estrada de Itapecerica, 1661-  
Campo Limpo.
Telefone: 3394-7619 (serviço social) / 3394-7649 
(ambulatório) 
email: não informado.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sábado (plantão 
serviço social).

ama ParaisóPolis 
endereço: Rua Silveira Sampaio, 160. 
Telefone: 3742-4173 / 3742-5394 
email: amaparaisopolis@gmail.com
público atendido: não há restrição
Atividades desenvolvidas: triagem / atendimento 
médico (clinico geral e pediatria)
atendimento: demanda espontânea
Horário: 24hs. 

unidade bÁsica de saúde ParaisóPolis i 
endereço: Rua Melchior Giola, 80.
Telefone: 3744-5223 / 3744-5822 / 3773-4366 
(regulação)
email: ubsparaisopolis@gmail.com
público atendido: moradores de Paraisópolis.
atividades desenvolvidas: consultas agendadas, 

centro de aPoio Psicossocial ii  
(caPs inFantil ii)
endereço: Rua Vittorio Emanuele Rossi, 43. 
Próximo ao Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5841-3133 / 5842-8385
email: capsinfantil2@gmail.com
público atendido: crianças de 0 a 17 anos  
e 11 meses.
atividades desenvolvidas: acolhimento, 
convivência, atendimento individual e em grupo. 
atendimento: demanda espontânea  e 
encaminhamentos via UBS ou outras 
organizações.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

centro de aPoio Psicossocial Álcool e 
drogas iii  (caPs Álcool e drogas – iii)
endereço: Rua Domingos Bicudo, 385. Próximo 
ao Terminal Campo Limpo.
Telefone: 5841-0472 / 5841-3055
email: capsad3campolimpo@gmail.com
público atendido: jovens e adultos usuários  
de substâncias químicas. 
atividades desenvolvidas: atendimento 
individual e em grupo. Oficinas terapêuticas  
e de trabalho. 
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos de hospitais e UBS.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

uded – unidade de dePendÊncia  
de drogas
endereço: Rua Napoleão de Barros, 1038 -  
Vila Clementino.
Telefone: 5549-2500 / 5549-6466 
email: recepcaouded@hotmail.com
público atendido: usuários de drogas.
atividades desenvolvidas: projeto de 
pesquisa.
atendimento: divulgação dos projetos através 
de folhetos e pelo rádio. O usuário tem acesso 
ao serviço se a sua demanda estiver de acordo 
com o projeto em execução.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. 
Sábados, das 7h às 13h.

saúde

Proad – Programa de orientação e 
atendimento a dePendentes
endereço: Av. Professor Ascendino Reis, 763 
(sentido centro) - Vila Clementino. 
email: proad.unifesp@gmail.com
Telefone: 5579-1543
público atendido: dependentes químicos e 
não químicos a partir de 14 anos (dependência a 
drogas, álcool, internet, sexo etc.).
atividades desenvolvidas: terapias de grupo e 
consultas médicas. 
atendimento: agendamento por telefone ou 
presencial. 
Horário: 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

acolhimento, grupo de gestantes, grupo de troca de 
receitas, grupo de HAS.
atendimento: famílias referenciadas conforme 
divisão territorial das equipes de Estratégia 
Saúde da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Obs.: unidade tem equipe de NASF.

unidade bÁsica de saúde  
ParaisóPolis ii
endereço: Rua Pasquale Galuppi, 951.
Telefone: 3501-2839 / 3743-6958 / 3501-9031
email: ubsparaisopolis2@gmail.com
público atendido: moradores de Paraisópolis
atendimento: famílias referenciadas conforme 
divisão territorial das equipes de Estratégia Saúde 
da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Obs.: unidade tem equipe de NASF.

unidade bÁsica de saúde  
ParaisóPolis iii
endereço: Rua Silveira Sampaio, 270. Ao lado do 
AMA Paraisópolis. 
Telefone: 3742-1323 / 3742-2974 / 3742-3269
email: ubsparaisopolis3@gmail.com
público atendido: moradores de Paraisópolis.
atendimento: famílias referenciadas conforme divisão 
territorial das equipes de Estratégia Saúde da Família.
Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Obs.: unidade tem equipe de NASF.

centro de aPoio Psicossocial 
ParaisóPolis (caPs adulto)
endereço: Rua Silveira Sampaio, 660 - 
Paraisópolis.
Telefone: 3742-6303 / 3742-7087 (gerência)
email: caps3paraisopolis@gmail.com
público atendido: usuários do serviço de saúde 
mental/psiquiátrico a partir dos 18 anos.
atividades desenvolvidas: atividades individuais 
e coletivas, tais como oficinas e caminhadas. 
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamentos de outros serviços.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira 
(acolhimento). Atendimento 24h para pacientes já 
acompanhados.

atividades desenvolvidas: Oficinas de doces e 
salgados, culinária, corte e costura, construção civil, 
dança, cabeleireiro, padaria comunitária e outras.
atendimento: demanda espontânea ou 
encaminhamento de outros serviços.
Horário: 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

recursos Jurídicos
deFensoria Publica do estado de são 
Paulo – deFensoria geral
endereço: Rua Boa Vista, 200. Próximo à estação 
São Bento do metrô. 
Telefone: 0800 773-4340 / 3105-9040 (ramal: 802 
ou 801)
email: dgp@defensoria.sp.gov.br
público atendido: toda e qualquer pessoa que 
necessitar da informação. 
atividades desenvolvidas: fornecer atendimento 
jurídico para pessoas de baixa renda. 
atendimento: ligar no telefone 0800 773-4340 
para agendar a triagem.
Horário: 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

deFensoria Publica do estado de são 
Paulo – santo amaro 
endereço: Rua Américo Brasiliense, 2139 - Chácara 
Santo Antônio. Próximo à estação Granja Julieta.
Telefone: 5182-2677 / 5182-3068
público atendido: moradores da zona sul de  
São Paulo.
atividades desenvolvidas: processos jurídicos. 
atendimento: encaminhados de outros serviços 
para avaliação.
Horário: de acordo com o agendamento na 
triagem inicial. 
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Fórum santo amaro - Vara da inFância 
e JuVentude
endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992,  
Prédio I, térreo - Santo Amaro.
Telefone: 5522-8833 (ramal 235)
atividades desenvolvidas: atente pedidos de 
Guarda e Tutela de crianças e adolescentes em 
situação de risco, além de adoções, autorizações 
de viagens e denúncias de maus tratos e de 
abuso sexual.

Fórum santo amaro - Vara criminal
endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992,  
Prédio I, 8º andar - Santo Amaro.
atividades desenvolvidas: atendimento 
a vítimas de violência doméstica (lesões 
corporais, ameaças, etc.), com orientações e 
encaminhamentos necessários. 
Telefones: 5686-1802 / 5686-4829 /  
5522-5761 / 5522-8694 

Promotoria de Justiça do  
iii tribunal do Júri
endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 1992,  
Prédio I, 9º andar - Santo Amaro.
Telefone: 5687-1846 / 5524-8134
atividades desenvolvidas: atendimento  
aos familiares de vítimas de crime de 
homicídio. Esclarecimentos e  
encaminhamentos para casos de homicídio, 
tentativas de homicídio, abortos e  
testemunhas ameaçadas.

JuiZado ciVil esPecial
endereço: Rua da Paz, 769 - Chácara Santo 
Antonio. Próximo à estátua do Borba Gato.
Telefone: 5181-1990
público atendido: depende de avaliação da 
causa encaminhada.
atividades desenvolvidas: orientação e/ou 
acompanhamento jurídico especializado civil.
Processos na área civil. 
atendimento: demanda espontânea (triagem).
Horário: 12h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

escritório modelo dom Paulo  
eVaristo arns (Puc-sP)
endereço: Rua Ministro de Godoy, 967 -  
Perdizes. 
Telefone: 3670-8531
atividades desenvolvidas: orientação e/ou 
acompanhamento jurídico especializado.
atendimento: casos encaminhados após contato. 
Horário: 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

unisa - nPJ
endereço: Rua Isabel Schmidt, 349A -  
Santo Amaro.
Telefone: 2141-8958
email: não informado.
público atendido: não há restrição, desde  
que o valor da causa não ultrapasse 20  
salários mínimos. 
atividades desenvolvidas: orientação e/ou 
atendimento jurídico civil e familiar. Causas 
relacionadas ao Código de Defesa do  
Consumidor e a acidentes de trânsito.
atendimento: demanda espontânea por  
ordem de chegada. 
Horário: 12h30 às 17h, de segunda a  
sexta-feira.

centro de integração e cidadania 
Zona sul 
endereço: Rua José Manoel Camisa Nova, 100 - 
Jd. São Luiz. Atrás do cemitério São Luiz.
Telefone: 5514-0182/ 5891-1215/ 5514-5369/ 
5891-12157
email: cicsul.sjde@gmail.com
público atendido: moradores da zona sul. 
atividades desenvolvidas: CDHU,  
orientação social, Ministério Público,  
PROCOM, orientação jurídica por promotor  
de justiça, delegacia de policia, posto da 
policia militar, emissão e 2ª via de  
documentos (RG, CPTS, atestado de 
antecedentes criminais). 
atendimento: demanda espontânea  e 
encaminhamento de outros serviços.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

educação

secretaria da educação do estado de 
são Paulo
endereço: Praça da República, 53 - Centro.
Telefone: 3218-2000
email: infoeducacao@educacao.sp.gov.br
público atendido: pais, alunos e responsáveis. 
atividades desenvolvidas: solicitação de 
certificados,  questões relacionadas a matrículas.
atendimento: demanda espontânea e 
encaminhamento via diretorias de ensino.
Horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

secretaria regional da educação 
(setor demanda)
endereço: Avenida João Dias, 3763 - Santo Amaro.
Telefones: 3396-6250 / 3396-6287 / 3396-6288 
email: smececampolimpoadm@prefeitura.sp.gov.br
atividades desenvolvidas: questões 
relacionadas a matriculas, Programa Leve Leite, 
transporte escolar, recursos humanos, supervisão 
escolar e escolas particulares.
atendimento: demanda espontânea  e 
encaminhamentos via rede.
Horário: agendamento prévio por telefone. 

etec abdias do nascimento 
(ParaisóPolis)
endereço: Rua Dr. Jose Augusto de Souza e Silva, s/n.
Telefone: 3507-7491 / 3501-4994
email: e.paraisopolis.adm@centropaulasouza.
sp.gov.br
público atendido: ensino médio regular, cursos 
profissionalizantes para todas as idades.
atividades desenvolvidas: preparar o aluno para 
o mercado de trabalho.
encaminhamento: vestibulinho semestral.
Horário: 8h às 12h e 14h às 17h.

crecHe renata eugenia
endereço: Rua Doutor José Pedro de Carvalho 
Lima, 333.

Telefone: 3501-4659
email: ceirenataeugenia@gmail.com
público atendido: crianças de 6 meses a 5 anos.
atividades desenvolvidas: recreação, pintura e 
berçário. 
encaminhamento: cadastro no sistema da 
prefeitura.
Horário: 7h às 17h.

ceu ParaisóPolis 
endereço: Rua Doutor Jose Augusto Souza e 
Silva, s/n. Próximo à ETEC.
Telefone: 3501-5660 (gestão) / 3742-3081 (biblioteca) 
/ 3742-7879 (cultura) / 3743-0194 (esporte)
email: smeceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: alunos matriculados e 
comunidade em geral.
atividades desenvolvidas: núcleos de educação, 
de esporte e de cultura.
encaminhamento: cadastro no sistema da 
prefeitura.
Horário: 8h às 17h (gestão), de segunda a sexta-feira.

cei ceu ParaisóPolis
endereço: Rua Doutor José Augusto Souza e 
Silva, s/nº. 
Telefone: 3739-4357
email: ceiceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: crianças de 6 meses a 4 anos 
(berçário I e II).
atividades desenvolvidas: projetos pedagógicos 
de acordo com a faixa etária.
encaminhamento: cadastro no sistema da 
prefeitura.
Horário: 8h às 17h (secretaria).

cei ParaisóPolis
endereço: Rua Ernest Renan, 1054.
Telefone: 3744-8096
email: ceiparaisopolis@gmail.com
público atendido: crianças de 2 a 4 anos.
atividades desenvolvidas: projetos anuais. 
encaminhamento: inscrições todas as quartas-
feiras para a fila de espera. 
Horário: 7h às 17h.
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cei cedrinHo V
endereço: Rua da Independência, 475.
Telefone: 3501-6149
email: janetea@cedrodolibano.org.br
público atendido: crianças de 6 meses a 4 anos.
atividades desenvolvidas: projetos 
pedagógicos de acordo com a faixa etária.
encaminhamento: cadastro no sistema da 
prefeitura.
Horário: 7h às 17h.

emei ceu ParaisóPolis
endereço: Rua José Augusto de Souza e Silva, 
s/n. 
Telefone: 3501-5656
email: emeiceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: crianças de 4 a 6 anos.
encaminhamento: cadastro na fila de espera  
da prefeitura.
Horário: 8h às 17h.

emei roberto burle marX
endereço: Rua Irapará, 150.
Telefone: 3742-1007 / 3742-5673
email: emeirbmarx@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: crianças de 4 a 5 anos.
atividades desenvolvidas: leitura,  
escrita, recreação, musica e outras atividades 
sempre direcionadas à aproximação com a 
escrita e a leitura.
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
prefeitura.
Horário: 8h às 17h.

emeF ceu ParaisóPolis
endereço: Rua Doutor José Augusto de Souza e 
Silva, s/n.
Telefone: 3507-3802
email: emefceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: ensino fundamental I e II.
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
prefeitura.
Horário: 9h às 12 h  e 14h às 16h.

emeF casarão 
endereço: Rua José Mariotto Ferreira, 101.
Telefone: 3507-1974 / 3749-9133

email: emefcasarao@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: ensino fundamental I e EJA 
(noturno).
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
prefeitura.
Horário: 7h às 9h e 13h40 às 15h.

emeF Perimetral 
endereço: Rua Dr. Jose Pedro de Carvalho Lima, 150.
Telefone: 3742-3573 
email: emefperimetral@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: ensino fundamental I e II.
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
prefeitura.
Horário: 7h às 19h.

emeF Paulo Freire 
endereço: Rua Melchior Giola, 296.  
Telefone: 3501- 4190 / 3501-4061
email: emefpfreire@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: ensino fundamental I e II e EJA. 
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
prefeitura.
Horário: 9h às 12h, 13h às15 h e 19h às 21h.

emeF dom Verimundo totH 
endereço: Rua Jose Pedro de Carvalho Lima, 100. 
Telefone: 3742-9911/3742-7124
email: emefveremundototh@prefeitura.sp.gov.br
público atendido: ensino fundamental I e II e EJA 
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 14h às 17h.

escola estadual ProFessor Homero  
dos santos Fortes 
Telefone: 3742-7789 / 3773-6391
endereço: Rua Herbert Spencer, 113. 
email: homerofortes@yahoo.com.br
público atendido: ensino fundamental I e EJA
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 15h às 18h.

escola estadual etelVina de góis 
marcucci
endereço: Rua José Carlos de Toledo Piza, 10. 

Telefone: 3773-5956
email: livrelopes@yahoo.com.br
público atendido: fundamental I e II, ensino médio.
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 9h às 11h e 14h às 17h.

escola estadual maria Zilda  
gambÁ natel
endereço: Rua Jose Carlos de Toledo Pizza, S/N.
Telefone: 3501-7255 / 3501-6322
email: e925469a@see.sp.gov.br
publico: ensino fundamental II e ensino médio.
encaminhamento: cadastrar na fila de espera da 
secretaria da educação do Estado.
Horário: 9h às 12h (secretaria não funciona no 
período da tarde).

escola estadual goVernador  
miguel arraes
endereço: Rua Herbert Spencer s/n.
Telefone: 3739-4974
email: pcpsandra@gmail.com
público atendido: ensino fundamental I.
encaminhamento: cadastro na fila de espera da 
Secretaria da Educação do Estado.
Horário: 7h às 16h30.

associação crescer semPre
endereço: Rua Pasquale Guallupi, 939. 
Telefone: 3744-8573 / 3772-6532 / 3242-3249 / 
3772-2182
email: crescer.sempre@uol.com.br
público atendido: crianças de 4 a 6 anos, ensino 
médio, cursos profissionalizantes.
atividades desenvolvidas: educação infantil, 
ensino médio integral, cursos profissionalizantes 
nas diferentes áreas.
encaminhamento: procurar a secretaria para 
ingresso nas filas de espera.
Horário: 7h às 20h

associação amigos casa da amiZade 
endereço: Rua Nova Taubaté, s/n.
Telefone: não informado.
email: monica.mation@promon.com.br
público atendido: crianças e adolescentes de  
6 à 17 anos e gestantes.

atividades desenvolvidas: reforço escolar, 
oficinas socioeducativas, esporte e grupo de apoio 
às gestantes.
encaminhamento: demanda espontânea e 
encaminhamentos da rede de serviços.
Horário: 8h às 12h (inscrições para o reforço escolar).

cct - centro comunitÁrio de trabalHo 
endereço: Rua Itapanhaú, 170.
Telefone: 3742-0399 / 3744-9104 / 3742-1553
email: cctparaisopolis@terra.com.br
público atendido: crianças 0 a 6 anos (integral), 
CCA  de 6 a 14 anos (manhã /tarde) e CJ de 15 a 
17 anos (manhã/tarde).
atividades desenvolvidas: recreação, preparo 
para escola, atividades complementares, 
artesanato, informática, entre outras.
encaminhamento: entrevista com interessados às 
terças e quintas-feiras. São distribuídas 7 senhas. 
Horário: 7h30 às 17h

cca - centro Para criança e 
adolescente são José
endereço: Rua Silveira Sampaio, 585.
Telefone: 2495-4139 / 3742-5138
email: ccasaojose2010@hotmail.com
público atendido: crianças e adolescentes de  
6 a 14 anos.
atividades desenvolvidas: atividades 
socioeducativas, informática, capoeira, artes, 
esportes, recreação, entre outras. 
encaminhamento: inscrições todos os dias  
para a fila de espera.
Horário: 7h30 às 16h30.

cca dona diVa
endereço: Rua Marie Nader Calfat, 171- Jd. 
Ampliação.
Telefone: 3501-5807
email: ceidonadiva@csa.spg12.br
público atendido: crianças e adolescentes de  
0 a 15 anos.
atividades desenvolvidas: arte, musica, 
informática, judô, atividade de cidadania, entre outras.
encaminhamento: inscrições todos os dias para a 
fila de espera.
Horário: 7h30 às 17h30.
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cei ser - centro de educação  
inFantil santa escolÁstica
endereço: Rua Itajubaquara, 140.
Telefone: 3739-4065 / 3743-9835
email: r.neubauer@terra.com.br
público atendido: crianças de 0 a 5 anos  
e crianças até 14 anos (noturno).  
Obs.: somente crianças que as mães  
trabalham ou estudam.
atividades desenvolvidas: recreação,  
atividades temáticas e aula de teatro.
encaminhamento: inscrições na ultima  
sexta-feira do mês, a partir das 8h. São  
entregues 40 senhas para o agendamento  
da inscrição.
Horário: 8h às 18h (secretaria) e 18h às 23h30 
(atendimento com a coordenadora).

instituto escola do PoVo
endereço: Rua Herbert Spencer, 113, 2ºandar.  
Ao lado do Santander.
Telefone: 3739-0353
email: ilzarosasenna@hotmail.com
público atendido: jovens e adultos a partir  
de 15 anos que não sejam alfabetizados. 
atividades desenvolvidas: alfabetização 
absoluta.
encaminhamento: procurar diretamente  
a secretaria do Instituto.
Horário: 18h às 22h.

escola aleF - unidade ParaisóPolis
endereço: Rua Herbert Spencer, 113.
Telefone: 3739-35 43/ 3742-04 45
email: nanci.c@alef.org.br
público atendido: jovens para o ensino médio
Atividades desenvolvidas: aulas de manhã e  
aulas complementares a tarde.
encaminhamento: prova anual a partir do  
mês de novembro.
Horário: 7h às 17h30.

esPaço esPortiVo e cultural  
boVesPa
endereço: Rua Iratinga, 84. 
Telefone: 3502-2954 
email: espacoesportivocultural@yahoo.com.br
público atendido: crianças e adolescentes  
de 6 a 15 anos.
atividades desenvolvidas: futebol feminino 
e masculino, atletismo, iniciação esportiva, 
tênis, reforço escolar para crianças de 6 a 
12 anos, mediação de leitura com foco em 
desenvolvimento e estímulo ao gosto pela 
leitura, artesanato para pais de alunos.
encaminhamento: comparecer às terças e 
quintas-feiras com os documentos pessoais  
para realizar a inscrição. 
Horário: 8h às 16h30. Oficinas: 7h30 às 17h.

Pró-saber
endereço: Rua Manoel Antonio Pinto, 974. 
Telefone: 3739-3435
email: secretaria@prosabersp.org.br
público atendido: crianças e adolescentes  
de 7 à 17 anos.
atividades desenvolvidas: atualmente,  
projeto com os alunos da escola Burle Marx.
encaminhamento: parceria com as escolas  
de Paraisópolis. Casos sociais serão avaliados.
Horário: 8h às 17h.

ong Florescer
endereço: R- Manoel Antônio Pinto, 500.
Telefone: 3746-9848
email: projflorescer@uol.com.br
público atendido: crianças e adolescentes  
de 3 a 14 anos.
atividades desenvolvidas: ballet, inglês,  
teatro e fotografia. 
encaminhamento: comparecer diretamente  
para saber os dias e horários das atividades.
Horário: 8h às 17h.

atendimento ao morador  
subPreFeitura do camPo limPo -  
Praça de atendimento
endereço: Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - 
Campo Limpo.
Telefone: 3397-0500 (PABX) / 3397-0649 
público atendido: moradores da região do  
Campo Limpo.
atividades desenvolvidas: SAC (serviço de 
atendimento e cadastramento), emissão de 
Carteira Profissional, 2ª via de IPTU, 2ª via de Taxa 
do Lixo, isenção do IPTU, certidões (Capacidade 
Técnica, Demolição e Numeração), publicações 
no Diário Oficial, protocolo (recebe e distribui 
processos e documentos em geral), Junta Militar 
(emissão de Certificado de Reservista). 
encaminhamento: atendimento presencial ou 
agendamento via internet.
Horário: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

união de moradores e do comércio de 
ParaisóPolis
endereço: Rua Ernest Renan, 1366.
Telefone: 3501-2124 / 3501-3275
email: contato@paraisopolis.org
público atendido: moradores da comunidade de 
Paraisópolis e região.
atividades desenvolvidas: programas, cursos e 
demais atividades de interesse da população.
encaminhamento: inscrições na recepção para os 
programas, cursos e outros. Para outras demandas, 
procurar diretamente no horário de atendimento.
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

rÁdio noVa ParaisóPolis
endereço: Rua Melchior Giola, 175. 
Telefone: 3501-3039
email: karinasampaio@paraisopolis.org / 
fiamanascimento@paraisopolis.org
público atendido: moradores da comunidade de 
Paraisópolis e região.
atividades desenvolvidas: serviços para 
anunciantes, divulgação do comércio local e 

dos programas que atendem a comunidade, 
transmissão de músicas.
encaminhamento: livre demanda dentro dos 
horários de funcionamento.
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.  
A rádio funciona 24h, de domingo a domingo.

atendimento social-Habitacional 
canteiro de obras
endereço: Av. Perimetral, s/n. Próximo ao AMA.
Telefones: 3501-1336 / 3501-5136 /  
3739-0634 
email: equipesocialparaisopolis@cobrape.com.br 
público atendido: moradores área de risco ou em 
em áreas de remoção devido obras de urbanização e 
infraestrutura e residentes dos conjuntos habitacionais.
atividades desenvolvidas: atendimento a 
população cadastrada no plano de urbanização 
ou que necessite de orientações a respeito do 
processo de urbanização da comunidade.
encaminhamento: no dia do atendimento são 
distribuídas 30 senhas às 9hs. 
Horário: terças e quintas-feiras, das 10h às 12h 
(plantão social). Segundas e quartas-feiras, das 
10h às 12h e das 14h às 16h (moradores das 
unidades habitacionais). 

central única das FaVelas - cuFa
endereço: Rua Manoel Antônio Pinto, 382.
Telefone: 5513-9035 / 7735-2878 (Nextel)  
email: claudia@cufasp.org.br
público atendido: moradores da comunidade de 
Paraisópolis.
atividades desenvolvidas: atividades de cultura 
e esportes de acordo com a realidade de cada 
comunidade. Em Paraisópolis são oferecidos cursos 
(gratuitos) de empreendedorismo (Paraisópolis 
Empreendedora) em parceria com a FEA/USP e com 
a empresa Avante.
encaminhamento: interessados podem procurar 
diretamente o serviço.
Horário: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.
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