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CAPTAÇÃO  

Programa Parceiros de Paraisópolis 
 

Contexto: 

 Paraisópolis, com uma população de 100 mil habitantes, possui uma 

elevadíssima densidade demográfica, o que, associada à sua precária 

infraestrutura, facilita muito a propagação do novo Coronavírus.  

 Diferentemente de casas e apartamentos de classe média e alta, nos 

quais os moradores de uma mesma casa contaminados ou com 

sintomas da doença podem se distribuir – e se isolar – em cômodos 

diversos, as casas de Paraisópolis comumente abrigam várias pessoas 

em um único cômodo (média de 7 pessoas por casa).  

 A fim de evitar uma crise humanitária, causada pela massiva 

disseminação da COVID-19, e aprofundar sua já vulnerável condição 

social, a comunidade de Paraisópolis busca alternativas para isolar os 

moradores contaminados ou com sintomas do Coronavírus. 

 A Parceiros da Educação mantém uma parceria com duas escolas 

públicas estaduais de Paraisópolis quedispõem de amplo espaço físico, 

mais de 40 salas de aula, refeitórios, cozinhas, banheiros e quadras 

poliesportivas cobertas. 

 A Secretaria da Educação se prontificou a liberar as suas unidades para 

apoiar iniciativas ligadas à saúde da população nesse momento crise. 

 As Secretarias do Desenvolvimento Social, Saúde e Desenvolvimento 

Econômico apoiaram a iniciativa e deram amplo suporte legal e técnico. 

 Por fim, a comunidadeconta com uma associação de moradores 

bastante ativa e bem estruturada. 

Solução: 

 Transformar as duas escolas públicas estaduais parceiras (Escolas 

Estaduais Professora Etelvina de GoesMarcucci e Maria Zilda Gamba 

Natel) em centros provisórios de isolamento e alojamento social de 

moradores da comunidadecom sintomasde COVID-19. 

 O objetivo é disponibilizar cerca de 600 leitos (estudo em andamento, 

dependendo da evolução da demanda e disponibilidade de testes do 

vírus) para a comunidade, bem como custear a manutenção do local 

por, no mínimo, sessenta dias. 

Operacionalização: 

 A Parceiros da Educação será responsável pelo levantamento dos 

recursos necessários para o programa e aAssociação de Moradores de 

Paraisópolis (AMP) pela gestão das unidades, com grupos de 

voluntários, bem como pela gestão financeira do programa (revisão das 

cotações e liberação dos recursos). 

o Relação com a AMP será regulada por um Contrato de Doação 
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 A Associação dos Moradores de Paraisópolis será responsável pelas 

seguintes atividades: 

Com recursos próprios ou de terceiros: 

1. Gestão dos Centros de Acolhimento e Alojamento em conformidade 

com o Termo de Permissão de Uso celebrado com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo; 

2. Coordenar as atividades de admissão, isolamento e alojamento social, 

respeitando as orientações emanadas pelas Secretarias da Saúde do 

Estado e do Município de São Paulo referentes ao novo Coronavírus; 

3. Manter profissionais e voluntários suficientes para dar um bom 

atendimento às pessoas admitidas nas escolas, segunda as normas 

das Secretarias da Saúde do Estado e do Município de São Paulo; 

4. Cumprir as determinações e diretrizes emanadas pela Secretaria de 

Estado da Educação. 

 

Com recursos doados pela Parceiros da Educação ou próprios: 

1. adquirir leitos, roupas de cama, toalhas, material de limpeza, higiene e 

proteção pessoal necessários para o objetivo desejado, observada as 

regras de lotação definidas pelas autoridades competentes; 

2. instalar chuveiros em número e nos locais pré-acordados com o corpo 

diretivo da respectiva escola; 

3) adquirir alimentos e/ou marmitas, mediante contratação, para a 

alimentação dos alojados e do pessoal de apoio; 

4) zelar pela infraestrutura das Escolas e dos materiais adquiridos para o 

funcionamento dos centros de isolamento e alojamento social; 

5) realizar, mediante contratação, a lavagem das roupas de cama e 

toalhas; 

6) contratar segurança e, eventualmente, pessoal de apoio; 

7) realizar, mediante contratação, adesinfecção e limpeza das Escolas 

para uso escolar após o período destinado a isolamento e alojamento 

social. 

 

 A relação da AMP com a Secretaria da Educação e Patrimônio Público 

será regulada por um contrato de Termo de Uso das Escolas Públicas 

 

Outras Aprovações: 

 O programa está alinhado com as prioridades da Secretaria do 

Desenvolvimento Social e da Saúde, com apoio da Secretaria da 

Educação e do Desenvolvimento Econômico. 

 O programa também foi aprovado pela Dirigente de Ensino e pelo corpo 

diretivo das escolas. 
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 O Governo do Estadoestá bastante satisfeito com o modelo, pois atende 

a uma demanda importante do começo ao fim, e não consome o 

material humano escasso das secretarias. 

 

Investimentos 

 Estima-seinvestimentos da ordem de R$ 2,5 MM 

o 100% dos recursos já (26.3.2020) foram captados pela Parceiros 

da Educação juntos a pessoas físicas e jurídicas do setor 

privado. 

o Estimativas e orçamento estão sendo revistos pelo time 

financeiro da Parceiros e da AMP. 

o Eventuais sobras serão utilizadas para apoiar as escolas após o 

regresso às aulas. 

o Recursos serão doados pela Parceiros à AMP e para as 

Associações de Pais e Mestres (APMs) das escolas.  No caso 

das APMs, pretendemos direcionar recursos para a aquisição de 

mobiliário e equipamentos que possam ser úteis às escolas após 

o período de ocupação (infra de internet, câmeras, pequenas 

reformas, TVs). 

 

Gestão: 

 Gestão Financeira:  Parceiros da Educação 

o Liberação gradual dos recursos e verificação de notas e preços.  

Também buscará doações de empresas em espécie. 

 Gestão Operacional: Associação do Moradores de Paraisópolis 

o AMP conta com uma boa estrutura de voluntários. 

Apoio  

 Secretaria da Educação 

 Secretaria do Desenvolvimento Social 

 Secretarias Estadual e Municipal da Saúde 

 Paulo ChapChap (Hospital Sírio Libanês) 

 Fábio Takayama (Hospital Samaritano) 

 

Conselho Parceiros da Educação: 

Ana Maria Diniz | Península Participações 

Ana A. Inoue | Assessora de Educação – Itaú BBA 

Alexandre Bettamio | Bank ofAmerica 

Carlos Jereissatti Filho | Iguatemi 

Celso Loducca | Loducca Comunicação 

Denise Aguiar | Fundação Bradesco 

Eduarda Dalla Vecchia | Fundação Lúcia e Pelerson Penido 

Jair Ribeiro | Sertrading e Banco Indusval 

João Miranda | Votorantim  
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Luiz Fernando Figueiredo | Mauá Capital 

Luis Stuhlberger | Verde Asset Management 

Moise Politi 

Roberto Sallouti | BTG Pactual 

Walter Schalka | Suzano Papel e Celulose 

 

A Parceiros da Educação é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que tem como missão promover 

maior envolvimento da sociedade civil na melhoria da educação pública brasileira por meio de 

parcerias com escolas e secretarias municipais e estaduais, com o objetivo de proporcionar 

uma formação integral de qualidade aos alunos, valorizar os educadores da rede pública e 

contribuir para as políticas públicas educacionais. 

A Parceiros possui duas frentes de atuação: promoção de parcerias entre membros da 

sociedade civil e escolas públicas e contribuição com as políticas públicas educacionais. Ao 

longo de seus 15 anos, a Parceiros estabeleceu parcerias em favor de mais de 580 escolas, 

impactando mais de 900 mil alunos. 

 


