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"Gente simples, fazendo coisas pequenas em 
lugares pouco importantes, consegue mudanças 
extraordinárias"

Provérbio Africano

"A cabeça pensa onde os pés pisam"
Padre Jaime
Associação Santos Mártires
Jardim Ângela, São Paulo, SP



Viver em cidades já é a realidade da maioria da população mundial e, segundo 
projeções da ONU, a proporção de pessoas vivendo em cidades deve ultrapassar 70% 
até 2050. O Brasil é um país essencialmente urbano, desde os anos 2000 mais de 80% 
da população Brasileira vive em cidades (MARICATO, 2000), muitas vezes com altas 
densidades demográficas. São Paulo, a maior cidade do país, concentra mais de 7 mil 
habitantes/km2.

O modelo que combina aumento da população urbana mundial, avanços no 
transporte entre grandes cidades e a forma do capitalismo globalizado atual 
encontra-se frente a duas grandes questões: a insensibilidade social e o surgimento 
do precariado (BAUMAN, 2013). 

Esse trabalho tem a intenção de apresentar um breve panorama da realidade e do 
contexto social na periferia da maior cidade do país e fazer um convite para um olhar 
mais sensível e humano para as pessoas que vivem em alta vulnerabilidade social, em 
especial no território de Heliópolis.

INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

O novo coronavírus (SARS-Cov-2) é resultado de uma
mutação natural em um vírus comum na fauna silvestre.

Alguns fatores que favoreceram seu surgimento e
disseminação foram:
|| Degradação ambiental
|| Tráfico e caça de fauna silvestre
|| Nosso modelo de economia globalizada e a velocidade

das viagens internacionais

Atualmente a doença causada pelo vírus, a COVID-
19 é a maior pandemia da história da humanidade.

Já existem quase 3,5 milhões de casos confirmados,
espalhados por praticamente todo o mundo.



|| O Brasil teve um rápido
crescimento do número de
mortes.

|| Já somos o 7º país do mundo
com maior número de óbitos
registrados (dados do dia
02/05/2020), em breve
devemos passar a Alemanha,
na 6ª posição.

|| Essa realidade é ainda mais
perversa frente à profunda
desigualdade social no Brasil

INTRODUÇÃO



O afastamento social e as 
quarentenas são as únicas 
maneiras de reduzir a taxa de 
transmissão e mortalidade 
causada pela COVID-19. 
Entretanto, nas periferias e 
favelas brasileiras isso torna-
se bastante desafiador.

||   Sofrem com menores índices 
de atendimento no sistema 
de saúde

||   São propensos a terem 
comorbidades

||   Piores índices de saneamento

||   Instabilidade de renda

INTRODUÇÃO



Décadas de negação do direito à cidade, 
acesso aos serviços públicos e exclusão são 
agora escancarados durante a pandemia.São Paulo passou por um processo de urbanização 

marcado pela formação das periferias.

Ao observarmos dados 
como Índice de 
Vulnerabilidade Social 
(esquerda) e os Óbitos 
por COVID-19 (direita), 
é fácil notar um padrão 
de concentração nas 
periferias.

INTRODUÇÃO



I
OUTROS TERRITÓRIOS:

||   MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE PARAISÓPOLIS,  
||   INSTITUTO FAVELA DA PAZ
||   COMUNIDADE REAL PARQUE



MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE PARAISÓPOLIS

“É um absurdo sermos ignorados e largados à própria sorte. A situação das
estruturas das favelas neste momento de pandemia tem sido escancarada.”

Gilson Rodrigues - presidente da Associação de Paraisópolis

Algumas ações comunitárias:
||   Comitê do bairro
||   Presidente da rua
||   Assistência médica própria



INSTITUTO FAVELA DA PAZ

||   Favela-Card
||   Apoio às famílias mais vulneráveis
||   Apoio aos microempreendedores locais
||   Apoio na economia local

“A intenção é garantir que as famílias tenham os insumos
básicos garantidos para passar por essa pandemia, e
fortalecer o comércio local, para que ele não seja tão
afetado”

Claudio Miranda, cofundador do Instuto Favela da Paz



COMUNIDADE REAL PARQUE

“O Real Parque traduz todo o cenário do Brasil em
duas ruas. O Real Parque Comunidade, Real Parque
Avenues e Real Parque Cidade Jardim têm muita
diferença”. Tiago Santos, conselheiro titular STS

||   Única ação da prefeitura: LAVATÓRIO
||   Organizações da sociedade civil que 

apoiam a comunidade
||   Lives informativas
||   Aumento da violência doméstica

Comunidade indígena da etnia Pankararu, 
estabelecidos no Real Parque, SP



II
HELIÓPOLIS



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE HELIÓPOLIS

|| Área aproximada de quase 1 milhão de metros quadrados;

|| A comunidade de Heliópolis localiza-se na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, faz parte da subprefeitura do Ipiranga, distrito do Sacomã, na região sudeste da
cidade de São Paulo, a 8 km do centro;

||   População: Cerca de 
200 mil habitantes 
atualmente (maior 
comunidade de SP); 

|| Os barracos deram 
origem às 
construções de 
alvenaria.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE HELIÓPOLIS

II A realidade do território mudou muito ao longo dos anos,
mas o crescimento populacional também trouxe diversos
novos problemas locais;

II A vulnerabilidade social ainda atinge muitas famílias,
que em sua maioria é composta por mães solo, sendo a mãe
a única provedora. (UNAS, 2020).



DADOS DEMOGRÁFICOS

Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal da Prefeitura
de São Paulo:

Em 2010 a população do distrito de
Sacomã era aproximadamente de
250 mil habitantes, com uma taxa
de crescimento de 0,83 e uma
densidade de 174,54 pop/ha.

Evolução desses índices da década de 1980 a 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Densidade de pessoas por domicílio no território



DENSIDADE HABITACIONAL

Heliópolis, desde a década de 90, já era mais densa que o seu entorno 
imediato. Esta densidade foi sendo intensificada ao longo do tempo, 
sobretudo na parte norte, entre 2000 e 2010. 

Notamos que, ao contrário de Heliópolis, o entorno imediato vem passando 
por um processo de desadensamento.  



TRABALHO E RENDA

O Atlas de Desenvolvimento Humano nos 
mostra, quando considerada a parcela da 
população do território maiores de 18 anos, 
a seguinte divisão ao lado

Observa-se uma evolução nas taxas de
atividade e grau de formalização, com
queda nas taxas de desocupação no
território. Apesar disso, os níveis
educacionais ainda se mantém em
porcentagens baixas.



TRABALHO E RENDA

O mapa abaixo traz a densidade de empregos num raio de 8km de Heliópolis, segundo
pesquisa de Origem e Destino realizada em 2007. O território apresentou uma concentração
mediana de empregos, em contraste com as regiões central e da Avenida Paulista, que
apresentaram concentração alta.

A distribuição de renda per capita observada 
abaixo, aponta o índice mais baixo da escala, de 

351,85 a 485,52. 



HIDROGRAFIA

||   Córrego do Sacomã e Ribeirão dos 
Meninos, ambos canalizados;

||   Áreas inundáveis hachuradas no 
mapa;

||   O território não é acometido por
enchentes ou deslizamentos de 
terra.



COBERTURA VEGETAL

||   Cobertura vegetal e arborização 
viária reduzida no território de 
Heliópolis quando comparadas 
com as regiões vizinhas; 

||   A cobertura vegetal além de 
contribuir para o microclima 
local, aumentando a qualidade 
do ar e amenizando as 
temperaturas locais;

||   Parques e praças estão ligados a 
qualidade de vida da população, 
lazer e convivência social. 



SANEAMENTO BÁSICO

“Cada R$ 1,00 investido em saneamento gera economia de R$4,00 na saúde”
OMS, 2014



SANEAMENTO BÁSICO

|| Observa-se que os domicílios com coleta de lixo e ligados à rede de água
apresentaram crescimento no período, acompanhando o aumento da
população no território, abrangendo praticamente todos os domicílios.

|| O tratamento de esgoto ainda é insuficiente com pouco mais de 70% dos
domicílios atendidos, porcentagem em queda quando comparada com a
década de 90, demostrando que o investimento em esgoto não acompanhou
o crescimento da população, apesar da Estação de Tratamento de Esgoto ABC,
da Sabesp estar localizada no território.

|| O abastecimento d´água não é constante e muitas moradias não possuem
caixa d´água, impedindo o acúmulo do recurso para uso em momentos de
escassez. A Sabesp não confirma o corte periódico do abastecimento e
relaciona a problemas com manutenção preventiva e corretiva.



SANEAMENTO BÁSICO | ÁGUA



SANEAMENTO BÁSICO | ESGOTO



SANEAMENTO BÁSICO | LIXO



SANEAMENTO BÁSICO 

A UNAS realiza trabalhos educativos de conscientização em relação ao lixo descartado em local indevido e
aos pontos viciados de descarte de entulhos e colhe resultados periódicos, há momentos que esse descarte
diminui, mas aos poucos o problema ressurge por diversos fatores, como: a falta de locais apropriados para o
descarte, crescimento urbano desordenado e até mesmo descaso com o próximo.



SEGURANÇA VIÁRIA E TRANSPORTES 

||   Duas estações de trem, duas estações de metrô, 
o Terminal Urbano do Sacomã e o Expresso 
Tiradentes;

||   Oferta é mais significativa nas áreas mais 
próximas ao perímetro da favela do que em seu 
interior;

||   Déficit de opções de linhas que circulam entre as 
periferias, dificultando a locomoção dos 
moradores que não têm o centro como destino; 

||   O estigma de criminalidade, assaltos e violência 
que acompanha as comunidades também reduz 
o acesso dos moradores aos aplicativos de 
transporte;

||   Em parceria com a CUFA (Central Única das 
Favelas), o Uber criou um ponto de embarque 
fixo na entrada do estacionamento do Hospital 
Heliópolis, além de outros 6 pontos virtuais.



SAÚDE

||   Oferta de equipamentos de saúde não é 
distribuída de forma homogênea no 
território, no entanto Heliópolis se destaca 
no contexto em que está inserido pois, 
tanto em seu entorno como dentro do 
perímetro do assentamento, há 
ambulatórios e  Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), atendimento emergencial e de 
saúde mental, centro de diagnóstico, além 
do Hospital Estadual de Heliópolis que 
atende toda a região;

||   A principal estrutura de saúde, o Hospital, 
é referência no tratamento oncológico e 
integra a Rede Hebe Camargo de Combate 
ao Câncer.



COVID-19 E HELIÓPOLIS

A letalidade média da capital foi 
de 15%, sendo a maior taxa 
encontrada na subprefeitura da 
Casa Verde, 36%. 

Em Ipiranga, subprefeitura onde 
está Heliópolis teve uma taxa de 
18,9%

Subprefeitura Casos	confirmados	em	17/04 Mortes	confirmadas	em	13/4 Letalidade	%

Casa	Verde 175 63 36
Ermelino	Mattarazo 91 32 35,2
Vila	Maria/Vila	Guilherme 119 41 34,5

Freguesia	do	Ó/	Brasilândia 164 55 33,5

Sapopemba 84 28 33,3
Jaçanã/Tremembé 98 29 29,6
Penha 311 79 25,4
Vila	Prudente 166 42 25,3
São	Miguel	Paulista 162 40 24,7
Cidade	Tiradentes 96 22 22,9
Guaianases 127 28 22
Capela	do	Socorro 191 42 22
Aricanduva/Vila	Formosa 192 42 21,9
São	Mateus 194 41 21,1
Pirituba/Jaguará 215 44 20,5
Parelheiros 37 7 18,9
Ipiranga 281 53 18,9
Mooca 360 67 18,6
Santana/Tucuruvi 268 47 17,5
Cidade	Ademar 151 24 15,9
Itaquera 380 60 15,8
Perus 65 10 15,4
Jabaquara 152 16 10,5
Itaim	Paulista 176 18 10,2
M’Boi	Mirim 272 27 9,9
Lapa 332 32 9,6
Santo	Amaro 246 22 8,9
Sé 701 61 8,7
Vila	Mariana 566 45 8
Pinheiros 548 33 6
Campo	Limpo 418 25 6
Butantã 534 26 4,9
Total 7872 1201 15,3
Fonte:	Agência	Mural	(23/04/2020)



|| Fenômeno da criminalidade em grandes
centros urbanos;

|| Reflexos do isolamento social como medida
preventiva do avanço do vírus:

è Possível diminuição dos índices de
homicídios, crimes contra o patrimônio,
entre outros;

è Aumento nos registros de violência
doméstica e violação de direitos
humanos;

SEGURANÇA, SAÚDE PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

|| Grupos de organização autônoma em favelas brasileiras;

|| Desigualdade social e a mudança de perfil de vítimas de COVID-19 no país;



MULHERES DE HELIÓPOLIS E COVID-19

|| Interseccionalidade - convergência de modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais
e regionais;

|| A falta de oportunidade, assim como a de segurança e vulnerabilidade são
características básicas da pobreza (BAMBERGER, 2000);

ISOLAMENTO SOCIAL
è Sobrecarga com os cuidados

domésticos e dos filhos, a
higienização e da alimentação das
famílias; busca por meios
alternativos de renda; risco de
abuso doméstico.



EDUCAÇÃO: UM PEQUENO RETRATO

Situação no país | precariedade

Investimento público

Analfabetismo maiores de 15 anos de 
idade | 6,8% 

Desigualdade pela diferenciação pela cor 
da pele: 

Pessoas pretas ou pardas | 9,1% Pessoas 
brancas | 3,9%                                                                                                               

(PNAD Contínua)



EDUCAÇÃO: UM PEQUENO RETRATO

Evasão no ensino fundamental e médio chegou ao total de + DE 2,5 MILHÕES de
crianças e adolescentes, ou seja, 4,8% e 13,2% dos alunos matriculados nestes cursos
abandonaram a escola, respectivamente.

||   Entre 2014 e 2015, a repetência na 1ª 
série do ensino médio chegou a 15,3%

||   índice alto no 6º ano do ensino 
fundamental, com taxas de 14,4% de 
repetência

(Fonte: INEP)

A repetência do ano letivo como um fator contribuinte 
para a evasão escolar: 



||   Educação com qualidade social, libertária e 
transformadora

||   Priorização da educação como eixo condutor e 
organizador da comunidade 

||   Diálogo entre todas as áreas do conhecimento
||   Rompimento de seus muros, ganha cada rua e viela 

de Heliópolis, quebrando preconceitos, rótulos e 
estereótipos

EDUCAÇÃO EM HELIÓPOLIS

UNAS - União de Núcleos, Associações 
dos Moradores de Heliópolis e Região

EMEF Pres. Campos Salles
Rede Municipal de Educação de SP

Início da década de 50 



EDUCAÇÃO EM HELIÓPOLIS

O POLO EDUCACIONAL IDEALIZADO EM PARCERIA COM A COMUNIDADE REÚNE:

||   03 creches

||   EMEF Presidente Campos Salles 

||   EMEI Antônio Lisboa

||   Sala de cinema 

||   Palco de teatro

||   Escola de educação infantil 

||   Área para exposições

||   Escola técnica com cursos de: 

administração, design, edificações, 

informática, nutrição e dietética. 



EDUCAÇÃO EM HELIÓPOLIS

OUTRAS INICIATIVAS POR MEIO DE PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO:

||   CEI - Centro de Educação Infantil

||   MOVA – Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos proposta  de 
combate ao analfabetismo que atingia 
grande parte da população em 
Heliópolis na década de 90

||   CCA - Centro para Criança e 
Adolescente

||   CEU Heliópolis



CULTURA, ESPORTE 
E LAZER EM HELIÓPOLIS

Uma das comunidades de maior efervescência 
cultural do país

Uma referência para outras periferias e ponta 
de lança para ousados projetos artísticos

Emissora de rádio fundada em 1992: Fortalecer a 
cultura periférica, levando música, informação e 
entretenimento

||   Orquestra sinfônica do Instituto Baccarelli, criada em 
1996 pelo maestro Silvio Baccarelli após um incêndio 
na favela e hoje é espaço para a educação musical de 
mil crianças e jovens

||   Companhia de teatro 
||   Projeto com 41 painéis grafitados
||   Editora Gráfica para dar voz a escritores periféricos

||   Biblioteca comunitária com 12 mil livros - 750 
visitantes/mês – Fundada em 2005

||   Telecentro oferece acesso à internet gratuita, 
promovendo atividades educativas e culturais de 
inclusão digital com 1000 beneficiados/mês

||   Projeto Futsal Heliópolis – 150 crianças e 
adolescentes atendidas



CULTURA, ESPORTE E LAZER EM HELIÓPOLIS

||   Ausência de dados 
territorializados

||   Conectividade digital é muito 
precária

||   Ausência redes wi-fi

||   Poucas residências com 
computadores

PRINCIPAIS DESAFIOS

RESULTADO

Torna o conjunto da 
população a uma 
condição de refém das 
informações (e fake
news) veiculadas pelo 
whatsapp



Vemos que Heliópolis está sendo impactada da mesma forma que outras comunidades 
brasileiras:

||   Queda de renda

||   Dificuldades para seguir as recomendações de isolamento social da OMS 

||   Falta de estrutura para atender às pessoas infectadas:

MAPA DE ATORES



MAPA DE ATORES

As iniciativas da própria comunidade, para o combate ao coronavírus, são em sua
grande maioria, orquestradas pela UNAS (União dos Núcleos, associação dos moradores
de Heliópolis e Região).



AÇÕES PARA COMBATER A PANDEMIA 
DO  CORONAVÍRUS E SEUS IMPACTOS

União dos Moradores distribuiu cartazes e faixas pela
favela e está utilizando a rádio comunitária para alertar
sobre riscos da doença e explicar as formas para os
moradores se prevenirem.



UNAS – União 
de Núcleos, Associações 
dos Moradores de 
Heliópolis e Região

64 costureiras da comunidade de Heliópolis, foram contratadas
temporariamente, através do projeto “Heróis usam Máscaras”, que conta
com o apoio de instituições privadas e do governo estadual, para
produzirem aproximadamente 3.000 máscaras por dia. Essas máscaras
serão doadas para toda comunidade. Um dos benefícios dessa iniciativa é a
geração de renda para as famílias das costureiras participantes, que
recebem cerca de 100 reais por dia.

HERÓIS 
USAM 
MÁSCARAS



DOAÇÃO DE CESTAS COM 
ITENS DE ALIMENTAÇÃO E 
HIGIENE, ALÉM DE LIVRO 
PARA COLORIR E LÁPIS DE 
COR PARA AS CRIANÇAS 
QUE ESTÃO EM CASA



DOAÇÃO DE
MARMITAS
DIÁRIAS
PARA
IDOSOS

10.021 
BENEFICIADOS.



O INSTITUTO BACCARELLI permitiu que os jovens músicos da Sinfônica de
Heliópolis levassem seus instrumentos para casa, realizando aulas a distância.
Esses jovens por sua vez, passaram a gravar vídeos com músicas para a
comunidade e sua sede está funcionando como um centro de recebimento e
distribuição de doações.



O INSTITUTO BACCARELLI permitiu que os jovens músicos da Sinfônica de
Heliópolis levassem seus instrumentos para casa, realizando aulas a distância.
Esses jovens por sua vez, passaram a gravar vídeos com músicas para a
comunidade e sua sede está funcionando como um centro de recebimento e
distribuição de doações.



MAPA DOS ATORES SOCIAIS HELIÓPOLIS 

Atores 
indiretos 

Atores 
Diretos

Coração

Patrocinadores 

OSCs

Equipamentos do Estado

Moradores/Mulheres chefe de 
família



III
ENTREVISTAS

LIDERANÇAS E ATORES DE HELIÓPOLIS



Paróquia Santa Paulina, voluntária
MARIA MADALENA ALVES NUNES

A meu ver, o poder público deixa muito a desejar. Trazem máscara, 
trazem alimentos, mas a conscientização, a lê, mesmo, aqui, para 
poder o pessoal se cuidar, foi muito fraco, muito mesmo. Como se a 
gente fosse um povo isolado, no qual não faz diferença quantos vão ou 
não, por sermos muito. 

Então, acho que o poder público não foi enérgico, não se aproximou da 
comunidade como deveria. Ficamos, assim, quase a esmo, apesar das 
organizações existentes aqui, que tem saído com carro na rua, 
anunciando o risco do coronavírus, os cuidados que temos que ter, os 
poderes públicos, nada.

Aqui, por ser muito grande, por ter muitos bares, muitos salões de 
belezas, muito comércio, mesmo, eu acredito que eles não tenham 
assim essa unidade, assim, para lutar a favor dessa situação aí da 
pandemia. Eles se organizam, sim, quando é épocas de festa. Eles se 
organizam muito, mas com a pandemia, não vejo eles, assim, um povo 
organizado para lidar com a situação, não. Não tem uma unidade 
entre esse comércio, entre esse pessoal todo, com a organização.



CEU Heliópolis
MEIRE REGINA DE LIMA

Lá dentro do CEU, atualmente, nós estamos com uma carreta de costura 
industrial, por conta do projeto “Heróis usam Máscaras”. A parceria entre a 
UNAS, os bancos, o centro Paula Souza e o CEU está oferecendo os espaços e 
ajudando a administrar as costureiras, porque estão sendo confeccionadas 
muitas máscaras para serem distribuídas, principalmente para a 
comunidade e para as equipes de trabalho que estão atuando na região. 

A gente ainda vê alguns comércios abertos, as pessoas sem máscara. Mas dá para perceber também que, por conta da atuação 
da UNAS que é muito presente em Heliópolis, existe um cuidado um pouco maior. 

Estamos atravessando um período em que a gente está vendo a curva de morte subir muito fortemente e agora que chegou na 
periferia. Eu acho que as pessoas vão morrer de COVID, mas antes disso, elas vão passar fome. Quando você vê, por exemplo, 
eles suspendendo o convênio do MOVA, é uma coisa tão absurda, porque uma educadora do MOVA ganha mil reais por mês. É 
um descaso e uma falta de compreensão do impacto dessa política pública para quem está na ponta. A única coisa que me 
parece que vai de fato sobrar é a solidariedade entre as pessoas da comunidade, que é uma coisa que já existia e continua 
existindo. Eu também acho que por conta do que virá depois, isso vai perdurar, as pessoas vão continuar se ajudando, mas a 
gente não tem que achar isso só bonito. 

E o estado nessa história? Qual é a participação do estado? 



Paróquia Santa Paulina, Heliópolis
PADRE ISRAEL MENDES PEREIRA

O que temos percebido é uma enorme falta de consciência sobre o que está acontecendo, as ruas estão cheias de gente todos 
os dias, aqueles que foram dispensados do trabalho, estão vivendo como se fosse época de ano novo. Existe uma 
insensibilidade , uma falta de conhecimento e as pessoas nem têm consciência do que está acontecendo, estão achando que 
é brincadeira. Já estamos sofrendo com a questão da perda das pessoas. Antes eu atendia um, dois funerais por mês. Hoje 
são TRÊS ou QUATRO POR DIA. Eu nunca vi  e nem tive conhecimento de colegas de algo assim.

Pode até parecer estranho um padre com muito medo... mas olha, de verdade 
eu estou com muito medo, porque eu vejo que as pessoas não têm 
consciência. O nosso trabalho e das organizações não governamentais são os 
únicos no território. Há uma ausência absoluta do poder público e a nossa 
presença como comunidade apesar de toda limitação, estamos fazendo tudo 
que podemos, mas infelizmente eu não sinto esse retorno. Isso me causa 
muita angústia. Ontem teve fluxo e hoje, sexta 1º de maio vai ter de novo. Nós 
vamos começar a subir na curva do corona e eu fico preocupado porque as 
pessoas não estão tendo consciência. 



UNAS - coordenador de projetos sociais voltados ao público jovem
REGINALDO JOSÉ GONÇALVES (DJ REGIS)

Na verdade, os nossos projetos são todos em esfera municipal. Que a gente está executando hoje. A gente não tem projetos na 
esfera estadual nem federal, e o que eu vejo é que, também, tem um desencontro de informações aí entre o governo 
municipal, estadual e o governo federal. 

O Presidente da República infelizmente não entende que seja 
importante manter esse isolamento, acha que a economia é mais 
importante do que a vida das pessoas, e isso prejudicou muito aqui 
em Heliópolis, essa postura, porque as pessoas falaram que “então, se 
o Presidente está falando isso, a gente tem que ir trabalhar, mesmo”, 
e não tem esse negócio de isolamento, não, que é só uma gripezinha e 
tudo mais. Então, no começo, o que eu percebi foi que as pessoas 
estavam aderindo ao isolamento, mas depois desse pronunciamento 
do Presidente, teve um aumento da circulação aqui em Heliópolis, e 
depois que começou a aumentar, não conseguimos diminuir, e pelo 
menos deixar no nível que estava no início. No início, teve uma 
aderência muito forte da população, então o pessoal aderiu de fato, 
no começo do isolamento social, mas hoje, infelizmente, as pessoas 
estão na rua e não entenderam a importância de ficar em casa e 
evitar ao máximo a circulação.



Associação Heliópolis Esporte Cultura e Lazer 
ROBERTO VITOR – BETO

Sobre o coronavírus, nós ficamos sabendo através da mídia, e aí um ficou espalhando para outro. A comunidade acaba não 
acreditando, não estão tomando os devidos cuidados.  Nos jornais hoje, você vê passando baile funk, festa, acham que estão 
em férias. E o nosso papel é colocar carro de som, faixa, sobre a gravidade do que esse vírus tem causado, não só aqui, mas em 
todo o mundo.

O governador que vem tomando medidas drásticas por São Paulo deveria também tomar essas medidas nas comunidades, 
porque o povo não está aderindo o isolamento, e isso acaba prejudicando, nós deveríamos estar mais próximos do governo, 
tanto federal, estadual e municipal. Para que possamos fazer um trabalho dentro das comunidades quando surgir uma 
situação dessa, não passar pelo que a gente está passando aqui, esquecidos. 

E pós pandemia, o pessoal não tem perspectiva nenhuma 
de crescimento, porque parou o movimento, o trabalhador 
não está gastando, muitos trabalhadores estão parados, 
então atinge o comerciante, porque a pessoa não tem 
dinheiro, ela não vai comprar. Temos que nos reinventar, 
temos que pensar como vão ficar as nossas comunidades. 
Vamos pedir a Deus que a gente consiga sair dessa e 
começar, não só aqui em Heliópolis, mas no Brasil inteiro, 
começar a crescer.



“A costura social se faz necessária como princípio catalisador das políticas públicas e 
especialmente quando estão envolvidas demandas da população, integrando 
movimentos sociais e organizações não governamentais, na medida que possibilitam 
uma aceleração do processo de encontro dos cidadãos e reconhecimento do outro como 
simultaneamente igual e diferente, pois somos todos seres humanos, apesar de termos 
culturas e origens diferentes. Ela quebra com a lógica de que uns ensinam e outros 
aprendem, uns mandam e outros têm que obedecer, possibilitando o reconhecimento 
efetivo do outro, do cidadão real, independentemente de sua origem, cultura, formação 
educacional e classe social.” 

Aguerre, Pedro e Piragino, Xixo. Verbete Costura Social In: Dicionário de gestão democrática: 
conceitos para a ação política de cidadãos, militantes sociais e gestores participativos
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