area
cultura
cultura

Ballet Paraisópolis

cursos gratuitos de ballet

cultura

Recursos

Cultura, informática, lazer. Usar
experiência de Allê Cabral para montar
acervos, bibliotecas e capacitar jovens de
comunidades situadas em locais remotos
no Brasil

OFP - Orquestras
Filarmônicas de
Paraisópolis

180 alunos, 15 professores; aulas de
instrumentos, educação musical infantil e
coral

PROAC. Lei
Rouanet

Ponto de Cultura: Projeto "Criança na
Cultura - Ocupando seu Espaço" - oficinas
de cidadania cultural e visitas de
apropriação dos recursos culturais da
cidade, gerando material didático audiovisual.

Ministério
da Cultura
Secretaria
Municipal
de Cultura
de São

Instituto Entreatos
de Promoção
Humana

Leis de
Incentivo
ICMS

Projeto Clubinho: Centro de Convivência,
Biblioteca e Brinquedoteca (Crianças
moradoras de Condomínio)

moradores

Paraisópolis

UMCP - União dos
Moradores e do
Comércio de
Paraisópolis

mulher

esfera

Trabalho desenvolvido

BECEI - Biblioteca
Escola Crescimento
Educação Infantil
Paraisópolis

cultura

Paraisópolis

ENTIDADE

Escala de
atendimento do
trabalho

Critérios de
atendimento

Local das atividades

2ª a 6ª feira das 10h00
às 22h00 e sábados das
12h00 às 19h00
100 a 150 pessoas x dia

Comunidade e
entorno

Rua Melchior Giola, 229

200 crianças

crianças e
adolescentes da
comunidade de
Paraisópolis

Consulad
o de
Israel

acima de 15 anos,
alfabetizado

40 jovens

doações
espontân
eas de
pessoas
físicas e
jurídicas

45 crianças de 4 a 13
anos

Cursos de capacitação profissional e
empreendedorismo
AMP - Associação de
Circuito Paraisópolis das Artes: roteiro
Mulheres de
cultural para visitação
Paraisópolis
Palestras e ações voltadas para mulheres,
saúde e qualidade de vida

Apoio
Panamby
, Turim

Inclusão Digital (telecentro), atendimento
jurídico, plantão da Sabesp, palestra de
cidadania, reforço de português e aulas
de inglês e espanhol

Editais e
Leis de
Incentivo

Patrocíni
o de
pessoas
físicas e
jurídicas

Responsável

Projetos
futuros

Allê Cabral
Projeto Cultural
contato.bibliotecabecei@gmail.
"Todo Livro é
com
uma Viagem"
3507-7531 / 94811-6038

Observações/
pendências
para
realização das
propostas

Faltam recursos
financeiros

Monica Tarragó
Rua Major José Mariotto contato@balletparaisopolis.com.
Ferreira, 109
br
3744-6126

ETEC Paraisópolis

Rua da Independência,
520,
Condomínio Nova
Paraisópolis,
moradores de
Paraisópolis
Condomínio A – Bloco 2
faixa etária de
oficinas em espaços da
acordo com projeto escola Paulo Freire e PróSaber;
visitas culturais pela
cidade de São Paulo

Cozinha comunitária

Paraisópolis

ONGS e setor privado ONGS e setor privado

ONGS e setor privado

ONGS e setor
ONGS e setor privado
ONGS e setor privado
privado
Paraisópolis
Paraisópolis
Paraisópolis

localiz.

QUADRO DE INSTITUIÇÕES PARAISÓPOLIS

Rua Ernest Renam 1366,
SP - SP 05659-020

Paulo Rydlewski

Cristina Peres
crisperes@entreatos.org.br
3742-1318 / 99683-5540

Parcerias com
demais
entidades locais

espaço próprio
mais recursos
financeiros pra
contratação de
pessoal

Presidente Gilson Rodrigues
3742-0589
gilson@paraisopolis.org; VicePresidente Joildo Barreto dos
Santos
joildosantos@paraisopolis.org

a partir dos 18 anos
Elizandra Cerqueira
menores de idade
elizandracerqueira@paraisopolis
deverão está
Rua Siveira Sampaio, 309
.org
acompanhados por
3739-1575 / 97963-4703
responsável.

Faltam recursos
financeiros

Paraisópolis

moradores

Paraisópolis

moradores
moradores

moradores

moradores

moradores

ONGS e setor privado
ONGS e setor privado
ONGS e setor privado

Paraisópolis
Paraisópolis

ONGS e setor privado
ONGS e setor privado

Paraisópolis
Paraisópolis

ONGS e setor privado

PEC - Programa
Einstein na
Comunidade de
Paraisópolis

Cultura Brasileira: danças brasileiras,
danças afro-brasileiras, hip-hop, ritmos
brasileiros
Arte e Cultura: teatro, violão, bateria,
guitarra, percussão, coral, contação de
histórias, artesanato
Cultura Digital: animações, filmes,
fotografias, vídeos, pacote office
Sarau de Paraisópolis

Instituto Rampa

Olhares e Olhares: curso de linguagem
fotográfica, que desperta e sensibiliza
para um olhar e pensar fotográfico

Cinz´Art

Espaço Esportivo e
Cultural
BM&FBovespa

Niiel Tattoo

Luau Paraisópolis

SBHIAE

2 x semana , 3 horas
duração x aula

Revitalização de Espaço através das artes
visuais, grafite, artes plásticas, mosaico
com foco em reciclagem e
sustentabilidade

Oficinas de Esportes, Artes, Mediação de
Leitura, Cultura de Paz e Artesanato

manhã, tarde e noite
cerca de 60 oficinas
por semana em
voluntári
os
diferentes linguagens,
divididas por idade e
interesse

Leis de
Incentivo

Instituto
BM&FBoves
pa

doações
de
pessoas
físicas e
jurídicas

2a a 6a das 7h30 as
11h30 e das 13h00 as
17h00
As oficinas são
divididas por faixa
etária, tem duração de
2h e são intercaladas
dentro de cada
período

moradores da
comunidade e
entorno
a partir de 6 anos

moradores da
comunidade

Paraisópolis

de 6 a 15 anos
devidamente
matriculados na
rede regular de
educação

Rua Iratinga, 84

Estúdio Niiel Tattoo

moradores da
comunidade

Vanda Mafra Falcone
vanda.falcone@einstein.br
2151-6704

Gisela Heizenreder Cury
giselacury@gmail.com3813-7058
/ 98304-7373

a partir de 12 anos

Estúdio de Tatuagens / Cicatriz de Cor

Luau Musical: Encontro de artistas e
amantes de arte sarau noturno da
comunidade, espaço decorado e com
instrutura para apresentações artísticas,
música, dança, poesia, cinema, grafite,
poesia e artes em geral

Rua Manoel Antonio
Pinto, 285

Criar Módulo II
do projeto, para
dar
falta espaço para
continuidade sede da entidade
com os alunos
do Módulo I

Somos um grupo
de
artistas indepen
dentes da
Comunidade de
Jefferson Garibald Santos
Paraisópolis e
jeffersonsantos@paraisopolis.or
faltam recursos
nosso objetivo é
g
financeiros
revitalizar os
97612-8616
espaços, resgatálos e torná-los
acessíveis para
entretenimento
e vivencia

Cleber Liberal
cleber.liberal@gmail.com
3502-2954

Daniel dos Santos
niieltatoo@hotmail.com
3742-3340 / 95463-3344

Jefferson Garibald Santos
Itinerante - UMCP / AMP
jeffersonsantos@paraisopolis.or
/ Instituto Escola do
g
Povo
97612-8616

faltam recursos
financeiros

Transformar
marcas e
traumas de um
acidente
marcado por
uma cicatriz em
obra de arte
através do
tatuagens,
vítimas
de acidentes
doméstico,
câncer de

faltam recursos
financeiros

faltam recursos
financeiros

Paraisópolis

cultura
cultura
cultura

ONGS e setor privado
ONGS e setor privado

entorno

cultura

entorno

Oficina Recicla Jeans

Associação Meninos
do Morumbi

Vivendo com Arte

Projeto Aprendiz, garagem digital,
programas voltados para área psico-social,
projetos esportivos, cursos de fotografia e
escultura, informática e Inglês.

Doações,
Bazar e
eventos
Teve início
com o Bolsa
Trabalho

Diversas
empresas

Oficina de Artes, Preparatório, Linguagem
Musical 1, Linguagem Musical 2,
Linguagem Musical 3, Violão 1, Violão 2,
Red Baloon
Flauta Soprano, Contralto e Tenor,
(Escola de
Orientação Profissional 1 e Orientação
Inglês) e
Profissional 2
CredSystem

Não há
Não tem

trabalho social oferecendo aulas e
Barracão dos Sonhos atividades de formação a crianças e
adolescentes da região

Não
informou

Doação
de
tecidos

Residir em
Paraisópolis (não
800 alunos / semana ( pode ter mais que 3
faltas)
8:00 - 17:00 horas)

Rua Manoel Antonio
Pinto, 500

Ser maior de 18 anos

PMSP/
Parcerias 1.800/Mês Crianças e
Ser morador de
SMADS e lei
com
adolescentes de 6 - 18
comunidade carente
Rouanet empresas
anos e famílias

Não tem

Patrocina
dores
(empresa
s) e
colaborad
ores
(pessoas
físicas)

70 crianças (sábados
das 10:00 - 14:00
horas)

Ser morador de
Paraisópolis, ter 7,5
anos para ingresso
atendendo até 19
anos e estar
matriculado em
ensino regular

Não
informou

Não
informou

Não informou

Não informou

Canto Coral

Paraisópolis

ONGS e setor privado
ONGS e setor privado

Florescer

Reforço escolar, computação, inglês,
teatro, dança, recreação, artes plasticas,
futebol e violão

Implantar
Falta de recursos
Nádia Rubbio Bacchi cel: 9919 células de
financeiros, falta
3397 ONG Florescer tel: 3746- trabalho Recicla fechar convênio
9846 Lia
Jeans e Oficina com a Secretaria
projflorescer@uol.com.br
para formação
Municipal do
de profissionais
Trabalho.

Rua Dr. José Janarelli,
485 - Morumbi

tel: 3722 -1664; Flávio Pimenta
(flavio.pimenta@meninosdomor
umbi.org.br); João Laurentino
(joao@meninosdomorumbi.org.b
r)

ETEC Paraisópolis

Paulo Uehara e Sandra Bamonte
37440744 ou 37444796 e-mails:
paulo_uehara@uol.com.br e
sandrabamonte@uol.com.br

Veguinaldo Rodrigues Filho
(Dinho), 97198-3640,
barracaodossonhos@ig.com.br

Não informou

