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RELATORIO DE ATIVIDADES 2015 

 

HISTÓRIA DA UNAS 

A UNAS nasceu, em Heliópolis, da luta pela posse da terra, no início da 

década de 80, fundada e administrada pelas lideranças comunitárias. Atualmente 

desenvolve ações nas áreas da Habitação, Educação, Cultura, Esportes, Saúde, 

Assistência Social e Comunicação Social, ressaltando o trabalho com Crianças e 

Adolescentes, Rádio Comunitária, Informática, Medida Sócio-Educativas para 

jovens em conflito com a Lei e a influência na geração de políticas públicas na 

cidade de São Paulo. 

Heliópolis tem 1 milhão de metros quadrados, de propriedade da Cohab/SP, 

localizada na zona sudeste a 6 km do centro da capital de SP e próximo do ABC 

Paulista,  com moradias diversificadas: barracos, casas de alvenaria e prédios de 

10 andares (Cingapura - COHAB), formam a maior favela do estado de São Paulo.  

Com cerca de 200 mil habitantes, destes, uma parcela de 51% é formada 

por crianças e jovens entre 0 e 25 anos, 85% dos moradores migraram da região 

nordeste do país e, em média, 50% possuem apenas 04 anos de estudo. Heliópolis, 

possui ainda, um número significativo de crianças e adolescentes fora do ensino 

regular, enfrentando condições subumanas. Grande parte da população vive da 

economia informal e muitas famílias são lideradas por mulheres, em maioria 

sozinha e com filhos. Recentemente, por meio de pesquisas, encontramos 120 

famílias de catadores, sobrevivendo dos resíduos sólidos gerados pela população 

de Heliópolis. 

A UNAS é dirigida por lideranças comunitárias de Heliópolis e militantes da 

área social. A entidade tem em seu quadro: advogados, psicólogos, assistentes 

sociais e pedagogos, totalizando 450 educadores populares e tem por missão 

„Contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador, promovendo a 

cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade“. 

A UNAS é uma entidade sem fins lucrativos decretada de Utilidade pública 
municipal, estadual e federal. Tem seu trabalho reconhecido na idade de São 
Paulo, no Brasil e Internacionalmente, tendo recebido o prêmio Betinho de 
Cidadania, concedido pela Câmera Municipal de São Paulo, no ano de 2004 
recebeu o Prêmio Menção Honrosa ITAÚ Social pelo seu trabalho na área de 
Educação e Cultura. Pela sua atuação na rádio comunitária foi agraciada com 
premios pela APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte com o Troféu 
Cidadania – 2005 e pelo Ministerio da Cultura com o Prêmio Asas em 2010. Em 
2014 recebemos da Biblioteca Nacional o prêmio Contando Heliópolis concedido a 
biblioteca comunitária de heliópolis, que também foi prêmiada em 2010 com IX 



  União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região 

Missão:Contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador,promovendo a cidadania e o 

desenvolvimento integral da comunidade. 

 
  Rua: Da Mina Central, 38 – Heliópolis - São Paulo – SP – CEP: 04235-460 

    Telefax: 2072-0140 – CNPJ nº 38.883.732/0001-40 

 Declarada de Utilidade Pública Municipal – Decreto Lei nº 39.350 de 10 de abril de 2000. 
 

 

 

 

Prêmio de Biblioteconomia Paulista Laura Russo, promovido pelo CRB8- 
Conselho Regional de Biblioteconomia. 

 

Dentro do seu planejamento estratégico atua em três eixos estratégicos. 

 

- Formação 

- Políticas Públicas 

- Desenvolvimento Institucional. 

 

MISSÃO 

Contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador, promovendo a 

cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade. 

 

PRINCIPIOS 

- Autonomia 

- Responsabilidade  

- Solidariedade 

- Escola como centro de referência na comunidade onde está inserida 

- Tudo passa pela educação 

 

 
OBJETIVO 

Contribuir para a organização dos moradores por meio da mobilização social e ações 
de parceria, visando a melhoria da qualidade de vida, a superação da pobreza e 

miséria, promovendo a cidadania e a inclusão social. 
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PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS EM 2015. 

 
 

PROGRAMA: CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

- Atende crianças de 0 ano a 03 anos e 11 meses, em 13 CEI´s com a capacidade de 

atendimento de 2254 crianças da comunidade de Heliópolis e adjacências, de 

segunda a sexta-feira, das 07hs as 17hs. 

- Os 14 CEI´s são conveniadas com a Prefeitura de São Paulo via Secretária Municipal 

de Educação de São Paulo, estão elas assim organizadas: 

CEI Capacidade 

CEI Girassol 70 

CEI Josefa Júlia 70 

CEI Mina 130 

CEI Paulo Freire 120 

CEI Padre Pedro Ballint 124 

CEI Vereador Francisco Batista 130 

CEI Margarida Maria Alves 156 

CEI Jardim Clímax 153 

CEI Simone Agnalda 176 

CEI Aparecida das Graças 176 

CEI Frei Sergio Calixto 160 

CEI Minervino Ferreira 265 

CEI Leonarda Soares 280 

CEI Euridice Ferreira de Melo 244  

*Conquista realizada no ano de 2015 
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PROGRAMA: CCA – CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

- Atende 1560 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses, 

com a capacidade de atendimento 11 CCA´s de 1320 criança/adolescente, no período 

de contra turno escolar, funciona de segunda a sexta-feira das 7hs às 12hs e das 12hs 

às 17hs, oferecendo atividades de complementação escolar (reforço escolar), 

esportivas, cidadania, meio ambiente, culturais e de informática, para crianças e 

adolescentes da comunidade de Heliópolis e adjacências. 

- Os 11 CCA´S são conveniados com a Prefeitura do Município de São Paulo via a 

SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

CCA Capacidade 

CCA PAM 180 

CCA MINA 120 

CCA Heliópolis 180 

CCA Lagoa 180 

CCA Imperador 120 

CCA 120 60 

CCA Sacomã 60 

CCA Parceiros da Criança 180 

CCA Georgina 120 

CCA Aziz 180 

CCA Izaura 180 

*Conquista realizada no ano de 2015 

 

PROGRAMA: MOVA – MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Atende 220 jovens e adultos da comunidade de Heliópolis, na faixa etária de 15 a 70 

anos, com a capacidade em 06 núcleos de alfabetização de 180alunos, funcionando 

de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, trabalhando a alfabetização de jovens e 

adultos, estimulando também para seguir nos estudos na busca de uma melhor 

condição e qualidade de vida. 
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- O MOVA é conveniado com a Prefeitura do Município de São Paulo via Secretária 

Municipal de Educação de São Paulo, estão elas assim organizadas, segue: 

Núcleo Capacidade 

Núcleo Santa Izabel 20 

Núcleo Heliópolis, nº38 40 

Núcleo Heliópolis, nº120  20 

Núcleo Heliópolis, nº1621 40 

Núcleo Lagoa 40 

Núcleo Mina 40 

Núcleo Imperador 20 

*Conquista realizada no ano de 2015 

PROGRAMA: TELECENTROS – INCLUSÃO DIGITAL 

- Atende a 2.400mil pessoas (crianças, adolescentes e adultos) com atividades 

educativas na área de inclusão digital, os Telecentros funcionam de segunda a sexta-

feira das 9hs às 18hs e de sábados das 9hs às 12hs, sempre direcionado na inclusão 

digital oferecendo cursos de informática básica, através dos sistemas de software livre 

e acesso a internet para realização de trabalho e pesquisa escolares.  

- Os Telecentros são conveniados com a SES – Secretária Municipal de Serviços de 

São Paulo . 

Núcleo Capacidade 

Telecentro Núcleo Mina 650* 

Telecentro Núcleo Lagoa 550* 

 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DE HELIÓPOLIS 

- Atende a comunidade de Heliópolis com 1124 usuários cadastrados, sendo crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, funciona de segunda a sexta-feira, das 09hs 

às 18hs, tem o acervo de 12 mil livros, voltados a literatura e pesquisa, a biblioteca 

conta ainda com o sistema Sofhia para cadastramento dos usuários e dos livros, 

realizando ainda as seguintes atividades: 

- Mediação de leitura e contação de histórias. 
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- Sarais poéticos. 

- Cursos de língua portuguesa  

- Acesso a internet gratuito 

Projeto Capacidade 

Biblioteca Comunitária 200 

 

- Premiações e Reconhecimentos 

- Premio Laura Russo – Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo. 

- Premio Dom Quixote – Cooperifa São Paulo 

- Ponto de Leitura – Ministério da Cultura 

- Registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia sendo a 1ª Biblioteca 

Comunitária de São Paulo a possuir este registro. 

- Prêmio pelo projeto Contando Heliópolis concedido pela Biblioteca Nacional. 

- A Biblioteca mantem parceria com a Fundação Carlos Chagas, tem apoio técnico do 

Centro Universidade Belas Artes e do Arquiteto Ruy Ohtake. 

 

 

PROGRAMA: SASF – SERVIÇO DE ATENDIMENTOSOCIA A FAMILIA / CHICO 
MENDES 

 

- Atende 1.000 famílias em estado de vulnerabilidade social da comunidade do Parque 
Bristol, São Savério, Jardim Clímax, Jardim Maristela e adjacentes, de segunda a 
sexta-feira, as 08hs às 18hs, com o objetivo de estimular o protagonismo das famílias 
na formulação e implementação de propostas coletivas por melhorias na qualidade da 
vida familiar e comunitária, proporcionando atividades de geração de renda e inserção 
social através da rede de proteção social do município. 

 

- O SASF é conveniado com a Prefeitura do Município de São Paulo via a SMADS - 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

 

Programa Nº Atendimento 

SASF 1000 
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PROGRAMA: MSE/MA - SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO 

ABERTO 

- Atende 210 adolescentes e jovens, em dois núcleos, que cometeram atos inflacionais 
e que estão em cumprimento de media sócio educativa em meio aberta, funciona de 
segunda a sexta-feira, as 08hs às 18hs, atende com ações de proteção judicial, 
assistencial e apoio psicológico, realizando ainda ações de inclusão social e familiar, 
com atividades de recriação e cultura, palestras e capacitações profissionais. 

 

- Os MSE/MA´s são conveniados com a Prefeitura do Município de São Paulo via a 
SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

 

Programa Nº Atendimento 

MSE/MA Sacomã 120 

MSE/MA Pq. Bristol 90 

 

 

PROGRAMA: NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO-SOCIAL E APOIO 
PSICOLÓGICO  

O “NPJ” atende 120 pessoas e suas famílias em estado de média e alta 
vulnerabilidade social. Proporcionando-as atendimento profissional necessário e 
encaminhando a rede de proteção  

- O Programa é conveniado com a Prefeitura do Município de São Paulo via a SMADS 

- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

Programa Nº Atendimento 

NPJ IPIRANGA 120 

 

 

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURIDICA 

 

- Atende cerca de 500 pessoas mês da comunidade de Heliópolis e Adjacências, 
funciona de segunda a sexta-feira, as 09hs às 17hs, com suas ações e atendimento 
focados na vara da família e civil, te como objetivo orientar, promover ações e realizar 
todo acompanhamento até o final do processo judicial. Todo o atendimento e 
acompanhamento se dão de forma gratuita. 

- O Programa é conveniado com a Defensoria Publica do Estado de São Paulo. 

Programa  Capacidade 

Atendimento Jurídico 500 
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PROGRAMA: VIVA LEITE  

- Atende 100 idosos acima de 50 anos, em um núcleo, o programa visa à entrega de 
leite para idosos da comunidade a fim de complementar sua alimentação e contribuir 
para que possam tomar seus medicamentos, a entrega é realizada duas vezes por 
semana de segunda e quintas feiras, entregando cerca de 1200 litros de leite. 

- O Programa é conveniado com a Secretária de Estado da Agricultura. 

 

Projeto Capacidade 

Núcleo Mina 100 

 

PROJETO: COLETIVO HELIÓPOLIS 

- Forma 80 jovens da comunidade de Heliópolis anualmente, funciona de segunda a 
sexta-feira das 09hs às 17hs, trabalhando a formação empreendedora com foco na 
área de vendas em varejo, com um software desenvolvido especialmente para 
esseprojeto o objetivo é a formação para o mundo do trabalho despertando aptidões 

de organização, planejamento e metas. 

- O Projeto é conveniando com a FEMSA via Instituto Coca Cola Brasil e com 
acompanhamento do CDI Centro de Democratização da Informática. 

 

Projeto Capacidade 

Coletivo Heliópolis 80 

 

PROJETO: JOVENS ALCOOSCIENTES 

- Acontece com 20 jovens da comunidade de Heliópolis, funciona de segunda a sexta-
feira das 14hs às 18hs, esses 20 jovens foram formandos em comunicação social, 
trabalhando mídias e redes sócias, produção de ventos, leitura e escrita, direitos 
humanos para a realização de campanhas e ações com o foco na prevenção do uso 
do álcool, com o objetivo principal de realizar ações locais com o apelo de não venda 
de bebida alcoólica para menor de idade e sobre as conseqüências do uso abusivo 
pelo maior de idade, realizando festivais de musica, blitz, programas semanais na 
radio comunitária Heliópolis, vídeos e a Balada Black que tem o publico de 1.500 
adolescentes e jovens em cada edição mensal, a balada tem como objetivo a diversão 
sem uso de bebidas alcoólicas, cigarro e drogas. 

- O Projeto é conveniado com a AmBev através do Fumcad. 

Projeto Capacidade Beneficiados Indireto 

Jovens Alcooscientes 20 06 mil 
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PROJETO: DESENVOLVIMENTO LOCAL 

- Atendendo 755 crianças diretamente e 3.020 famílias indiretamente, o projeto com 
foco na mobilização e por implementação de políticas publicas na comunidade de 
Heliópolis, tem como objetivo trabalhar na formação de lideranças da comunidade 
para o entendimento e criação de proposta de políticas publicas, fortalecendo ainda os 
vínculos sócias e comunitários esse projeto contribui para o empoderamento e o 
protagonismo das lideranças da UNAS e da comunidade, através do Sistema de 
Vínculos Solidários – SVS, forma de apadrinhamento das crianças atendidas pelos 
projetos e programas realização pelas UNAS,  o projeto se sustenta e já tem 10 anos 

que acontece na UNAS Heliópolis. 

- A ActionAid Brasil é a parceira do projeto, realizando a captação de recursos via o 
SVS, em países da Europa que são denominados doadores, o projeto acontece na 
sede da UNAS de segunda a sexta-feira, das 08h30m as 18h30m. 

 

Projeto Nº Atendimento (mês) 

Desenvolvimento Local 755 

 

PROJETO: PARCEIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD 

O projeto que tem como objetivo contribuir para a promoção e defesa do direito à 

convivência familiar e comunitária, em suas mais variadas formas, extensiva a todas 

às crianças e adolescentes, com ênfase no fortalecimento ou resgate de vínculos com 

suas famílias de origem, atuando para identificar crianças e adolescentes em situação 

de risco, para redução de conflitos junto aos núcleos familiares. O projeto atual no 

fortalecimento da Rede de proteção e direitos humanos, realizando o fórum mensal da 

criança e do adolescente da região do Ipiranga que conta com a participação de 

Ong’s, Movimentos Sociais e Equipamento Publicos (cerca 120 pessoas) 

- O Projeto é conveniado com a Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Projeto Nº Atendimento 

(mês) 

Parceiros da Criança 120 
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PROJETO: MELHOR INFÂNCIA 

O projeto atende 1477 crianças dos CEI’s - Centro de Educação Infâtil e seu nucleo 

familiar proporcionando-os uma reeducação alimentar. São elaboradas atividades de 

capacitação da equipe de cozinha dos CEI’s por duas Nutricionistas que acompanham 

o desenvolvimento infantil das crianças, adequando assim o cardapio conforme as 

necessidades encontradas. 

- O Projeto tem a parceria financeira da Fundação Abrinq. 

 

Projeto Capacidade 

Melhor Infância 1477 

 

PROJETO: MULHER NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO 

O projeto por objetivo fomentar ações que estimulem a partipação da mulher em 

espaços de decisão e poder, através de oficinas, cursos e seminário sobre as 

mulheres na sociedade atual. Participam deste processo de formação 100 mulheres 

lideranças locais. 

- O projeto é conveniado a Secretária de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
Republica. 

Projeto Capacidade 

Mulher nos Espaços de Poder e Decisão 100 

 

PROJETO: ILUMINAR 

Trata-se de um projeto que oferece formação para técnicos e educadores de 

serviços da Assistência Social na região do Ipiranga que atuam com níveis de 

média e alta complexidade. 

- O projeto é conveniado a Prefeitura de São Paulo via Secretária Municipal 

dos Direitos Humanos e Cidadania. 

Projeto Capacidade 

Iluminar 50 
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PROJETO: VIRADA ESPORTIVA HELIÓPOLIS E REGIÃO 

Evento realizado pela UNAS que em Heliópolis tem sua terceira edição  

desenvolvendo ações que visam a pratica do esporte e o combate ao sedentarismo e 

doençãs causadas pela falta de esporte acontecem pelas ruas de Heliópolis e 

adjacentes. O evento mobiliza cerca de 1.000 mil participantes em todas as ações. 

 Projeto convêniado com a Caixa Econômica Federal. 

Projeto      Capacidade 

Virada Esportiva Heliópolis e Região 1 mil 

 

PROJETO: COSTURANDO ARTE 

O projeto é desenvolvido pela UNAS, sem nenhum apoio financeiro direto e 

tem por objetivo promover a geração de renda a mulheres da comunidade através da 

produção de artigos de corte e costura para revenda em Loja propria montada pelo 

projeto. A capacitação deste grupo de mulheres é dada através de ofcinas semanais. 

Projeto Capacidade 

Costurando Renda 20 

 

PROJETO: PONTO DE CULTURA – NORDESTE PAULISTANO 

- Atendendo 60 pessoas mês o projeto Nordeste Paulistano proporciona  cultura e 

lazer a população de Heliópolis através de oficinas de teatro e dança tipicamente 

nordestinos além de oficinas de capoeira quem trazem inrequecimento sobre a cultura 

afro-brasileira. O objetivo do projeto é estimular os moradores e manifestações 

artisticas que remetem a suas raizes e reforçam seus direitos a cidadania, buscando 

contribuir para sua formação como cidadão e reforçando sua identidade sociocultural. 

- O Projeto é conveniado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo via Secretária de 
Municipal de Cultura. 

 

Projeto Capacidade 

Nordeste Paulistano 60 
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PROJETO: OCUPAÇÃO DO BAIRRO EDUCADOR NAS REDES E RUAS 

É um projeto que tem por objetivo promover formação através de cursos de 

cultura digital, debates e oficinas de direitos humanos. Articulando grupos 

organizados, principalmente a juventude em seus territórios. O projeto terá 

duração de 12 meses, sendo desenvolvidas ações nos telecentros, praças Wi-

Fi e no ponto Cultural de Heliópolis. Nos telecentros terão cursos abordando as 

ferramentas de web design e a criação de mídias sociais. Nas praças Wi-Fi 

terão oficinas de direitos humanos e o projeto se encerrará com um evento.  

- O Projeto é conveniado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo via Secretária de 
Municipal de Cultura. 

Projeto Capacidade 

Redes e Ruas 520 

 

PROJETO: FACEBOOK NA COMUNIDADE – LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 

O projeto faz parte da iniciativa Facebook na Comunidade que tem por objetivo 

potencializar os comercios de micro e pequenos empreendedores de Heliópolis 

atraves da divulgação de seus trabalhos na rede social, assim gerando a possibilidade 

do aumento nas vendas e serviços disponiblizados na comunidade para toda a região, 

proporcinando uma maior circulação de moeda dentro da comunidade aumento assim 

o crescimento ecômico local.  

Parcerio: Facebook Brasil.  

Projeto Capacidade 

Laborátorio de Inovação 1 mil 

*Conquista realizada no ano de 2015 

PROJETO: CONEXÃO JOVEM, PREVENÇÃO NO BAIRRO EDUCADOR 

O Projeto tem por contribuir para a diminuição dos índices de contaminação de 

HIV/DST/AIDS entre jovens de Heliópolis e região. O projeto será convêniado ao 

Programa Municipal de DST/AIDS via SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 

Projeto Capacidade 

Conexão Jovem 20 

*Conquista realizada no ano de 2015 
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PROJETO: BLITZ JOVEM – UMA NOVA IDEIA UM NOVO RUMO 

O Projeto irá selecionar 20 jovens de 15 a 25 anos a partir do critério de participação 

comunitária, para atuarem de forma a causar um efeito multiplicador em seus pares. 

Serão realizadas oficinas  de Efeitos no corpo pelo uso das substancias psicoativas; 

efeitos sociais pela dependencia do uso abusivo de substancias psicoativas; direitos 

humanos. O projeto será conveniado com a SMDHC - Secretaria Municipal dos 

Direitos Humanos e Cidadania. 

Projeto Capacidade 

Blitz Jovem 20 

*Conquista realizada no ano de 2015 

PROJETO SPORTHEMATIC 

O projeto desenvolverá a relação estre o esporte e educação em Heliópolis. O esporte 

é uma importante ferramenta para a inclusão social e o dialogo como a educação 

também faz parte deste processo de inclusão, o Sporthematic irá realizar atividades 

que relacione o futsal praticado por crianças e adolescente da comunidade e as 

operações matemáticas, propiciando assim o desenvolvimento humano e intelectual 

dos beneficiados. O projeto tem a parceria da ActionAid. 

Projeto Capacidade 

Sporthematic 120 

*Conquista realizada no ano de 2015 

PROJETO MÚSICA POR DIREITO 

O objetivo do projeto é contribuir para a construção da cidadania através da 

música.Será realizado um processo de formação com crianças e adolescentes de 

Heliópolis atraves da música, que é um importante instrumento no processo de 

construção da cidadania e que possibilitará o desenvolvimento e o estímulo da 

linguagem cultural dos particpantes para fortalecimento do processo de formação e 

construção dos sujeitos de direitos. O projeto tem a parceria da ActionAid. 

Projeto Capacidade 

Música por Direito 120 

*Conquista realizada no ano de 2015 
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PROJETO: ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPERSOL 
 

O projeto de Economia Solidaria em Heliópolis tem por finalidade acompanhar e 
desenvolver atividades na formação dos empreendedores locais, a fim de criar uma 
rede solidária de empreendimentos que possibilite o trabalho sustentável. O projeto 
tem a parceria do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

Projeto Capacidade 

COOPERSOL 20 

*Conquista realizada no ano de 2015 

 
 

CENTRO DIA DO IDOSO NELSON MANDELA 

O projeto Centro dia do Idoso - Nelson Mandela tem o objetivo de beneficiar 30 
pessoas com idade acima de 60 anos, a fim de atender e possibilitar ao idoso 
proteção social especial, com visitas e ações que promovam a sua inclusão, por 
meio do fortalecimento das relações familiares, além de cuidados específicos 
realizado por uma equipe de cuidadores, terapeutas, psicólogos, nutricionistas e 
assistentes sócias. O projeto é realizado em parceria com a Secretária Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS. 

 

Projeto Capacidade 

Centro Dia do Idoso – Nelson Mandela 60 

*Conquista realizada no ano de 2015 

 

PROJETO CURSINHO ETEC 

O projeto Cursinho ETEC, tem por objetivo aumentar as possibilidades de acesso, 

ingresso e permanência de jovens e adultos de Heliópolis na ETEC de Heliópolis, por 

meio de aulas preparatórias para o exame de aprovação dos alunos. O projeto 

beneficia cerca de 160 jovens e adultos moradores de Heliópolis. Realizado em 

parceria com a Associação Assistence Agusa. 

 

Projeto Capacidade 

Cursinho ETEC 160 

*Conquista realizada no ano de 2015 
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MOVIMENTOS E AÇÕES DA UNAS. 

 
 

RÁDIO COMUNITÁRIA HELIÓPOLIS – 87,5 FM 

Com a programação de utilidade pública, entretenimento e diversão, voltada também 
para a mobilização da comunidade no que tange os problemas locais a radio hoje 
reconhecida pelo Ministério das Comunicações e Anatel – foi concedido o registro de 
Rádio Comunitária – funcionando na sintonia 87,5 FM, atingindo via ondas de rádio a 
um público de 70 mil pessoas, a rádio comunitária se tornou uma referência nacional, 
na luta pelo reconhecimento da comunicação social alternativa – sendo ainda 
reconhecida como um ponto de cultura. Funcionado diariamente das 06h às 00hs de 
segunda a domingo. 

A rádio é uma iniciativa da UNAS desde a década de 80 e hoje conta apoio de 

voluntários e comerciantes locais. 

 

Programa Nº Atendimento 

Radio Comunitária Heliópolis 70 mil moradores 

 

MOVIMENTO SOL DA PAZ  

O Movimento Sol da PAZ que reúne escolas da região, os projetos e programas da 

UNAS, para uma discussão sobre a violência dentro da sua mais alta complexidade, 

visando à educação como principal pilar para a luta de pela PAZ, resultando na 

realização da Caminhada pela Paz, que reúne nas suas edições entorno de 12 a 18 

mil pessoas por um percurso de 7km por dentro da comunidade de Heliópolis, essa 

caminha tem o foco de lutar contra todo tipo de violência, a favor de escolas com 

ensino de qualidade e pela implementação do “Heliópolis, Bairro Educador” 

- Tem por princípios: 
 

- Autonomia. 

- Solidariedade. 

- Responsabilidade. 

- Escola Centro de Liderança. 

- Tudo passa pela Educação. 
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MOVIMENTO DOS SEM TETO  

 

O Movimento do Sem Teto de Heliópolis, visa a mobilização de moradores da 
comunidade que ainda pagam aluguel, moram de favor ou em casa de parentes, 
reunindo-se em todo o último sábado de cada mês para uma assembleia com os 700 
participantes, o movimento discute as estratégias da luta por moradia digna bem como 
a realização de ações que visam dar visibilidade e força pro movimento no sentido de 
buscar um diálogo junto ao poder público e discutir com ele proposta de políticas 
públicas para o atendimento dessa demanda. 

O movimento é uma iniciativa da UNAS. 

 

MOVIMENTO DE MULHERES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO 

 

As Mulheres que sempre foram protagonistas das lutas em Heliópolis se 
organizam em quanto Movimento para debater questões como igualdade de gênero, 
direitos humanos, direitos da mulher e o não sexismo. 

Os encontros acontecem mensalmente, no primeiro sábado de cada mês, das 9h às 
12h. 

O movimento é uma iniciativa da UNAS. 

 

MOVIMENTO LGBT 

 

O Movimento LGBT é caracterizado por ativistas que representam os homossexuais, 
com foco na humanização e valorização dos mesmos, visando o bem-estar dessa 
parcela da população que é carente de atenção por parte do estado e vítima do 
preconceito e discriminação perante a sociedade. 

O movimento é uma iniciativa da UNAS. 

 

FORUM DE JUVENTUDE – FALA JOVEM 

 

O Movimento de Juventude – Fala Jovem, visa a discursão sobre políticas públicas 
para a juventude de Heliópolis e região, organização e mobilização de ações e 
eventos para o protagonismo juvenil. Acontecem reuniões mensais com cerca de 15 
jovens. 

O movimento é uma iniciativa da UNAS. 

 

FOLIOPOLIS 

O Foliopolis é uma ação realizada com as crianças beneficiadas dos CCA’s – Centro 

para Crianças e Adolescente pelas ruas de Heliópolis e adjacentes, trazendo as raizes 

dos blocos de carnaval e culturas de ruas para os dias atuais. 
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Ação Nº Participantes 

Foliópolis 900 

 

 

CORRIDA E CAMINHADA DE HELIÓPOLIS 

 

Tem por objetivo mobilizar a comunidade para a prática esportiva e para a 

solidariedade visto que é uma corrida beneficente, com inscrições feitas através de 

doações (material escolar e alimentos) que são doados para a população local. 

Reunido em torno de 680 participantes em cada edição a corrida e caminha de 

Heliópolis tem um percurso de 6,3km em torno da comunidade de Heliópolis e 

acontece sempre em domingo entre os meses de agosto e setembro com largada às 

9hs.f 

Evento de iniciativa da UNAS em parceria com a Caixa Econômica Federal 

Ação Nº Participantes 

Corrida e Caminhada de Hliópolis 680 

 

CORTEJO VIDAS PRECIOSAS 

O Cortejo é uma ação realizada pela UNAS junto a artista plastica Denise Milan, que 

tem por finalidade fortalecer nossa relação cultural e artistica com os aspectos 

naturais. Propiciando assim um trabalho cultural sobre as pedras minerais existentes 

em nosso País com as crianças e adolescente de Heliópolis, que apos a realização de 

oficinas e atividades saem as ruas da comunidade para expor seus trabalhos sobre a 

relação das pedras naturais com a preciosidade da vida. 

Ação Nº Participantes 

Cortejo Vidas Preciosas 1400 

 

FESTA DAS CRIANÇAS 

Com apoio dos comerciantes locais, empresas privadas, e com a articulação e 

mobilização da UNAS, a Festa das Crianças tem por objetivo proporcionar um dia de 

lazer voltado para as crianças, com a distribuição de doces, brinquedos, atrações 

musicais e brincadeiras, já na 16ª edição a festa da crianças já proporcionou a alegria 

no dia 12 de outubro de a muitas crianças, em cada edição o evento vem aumentado o 

seu atendimento hoje distribuindo cerca de 20 mil brinquedos em 8 núcleos diferentes, 
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são eles: Núcleo Mina, Núcleo Heliópolis, Núcleo Casinhas,  Moro da USP, Aguá 

Funda, Jardim São Saverio e Boqueirão.  

Evento de iniciativa da UNAS com patrocinio da CEF – Caixa Econômica Federal 

Ação Nº Participantes 

Festa das Crianças 12 mil 

 

ENCONTRO DA UNAS 

A UNAS realiza anualmete um encontro com seus colaboradores para fazer um 

balanço de atividades e ações da instituição, o evento conta com a participação 

parcerios institucionais, além de fazer uma analise de confuntura da situação atual do 

País para demonstra como se reflete e qual a imortância de nossas ações na 

sociedade. 

Evento de iniciativa da UNAS com patrocinio da CEF – Caixa Econômica Federal 

Ação Nº Participantes 

Encontro da UNAS 660 

 

SEMINARIO DE EDUCAÇÃO – HELIÒPOLIS BAIRRO EDUCADOR 

A UNAS em 2015 realizou a 5º edição do Seminário de Educação – Heliópolis 

Bairro Educador, este seminário reune professores, diretores, coordenadores 

pedagogicos e militantes da area da educação para refletirem e discutirem o sistema 

educacional em nossa cidade principalmente nas periférias de São Paulo. São 

reunidas cerca de 800 pessoas. 

Uma iniciativa da UNAS em parceria com o CEU Heliópolis Profª Arlete Persoli 

Ação Nº Participantes 

Seminario da Educação 800 

 

 

 

Antonia Cleide Alves 

Presidenta 


