
  

 

 
Missão: Contribuir para transformar 

Heliópolis e Região num Bairro Educador, 

promovendo a cidadania e o 

desenvolvimento integral da comunidade 

 

RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 2016 

NA LUTA POR GARANTIA DE DIREITOS 

 



QUEM SOMOS 

 

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

é uma entidade sem fins lucrativos decretada de Utilidade Pública Federal, surgiu 

em meados dos anos 1980 enquanto comissão de moradores da favela de 

Heliópolis que lutavam pelo direito à moradia e posse da terra. 

Em nosso trabalho acreditamos na pessoa como sujeito de direitos 

independentemente da idade, fortalecendo sua autonomia para a efetivação da 

cidadania, assim procurando quebrar as paredes invisíveis que separam as 

periferias dos outros bairros da cidade. Para tal efeito buscamos parcerias com 

o poder público, privado e organizações sociais garantindo o suporte à 

implementação de projetos, programas e serviços de forma abrangente nas 

áreas de educação, saúde, moradia, cultura, esporte, assistência social, 

empreendedorismo, mulheres, juventude e LGBTT, com base nos tratados de 

direitos humanos, impactando mais de 12 mil pessoas diretamente por mês, por 

meio de 50 projetos sociais. 

Nosso trabalho é legitimo e atende de fato as necessidades da população de 

Heliópolis e Região, pois temos em nossa história e em nossa estrutura atual 

lideranças e pessoas que vivem aqui e entendem a fundo o que é preciso 

desenvolver. 

 

MISSÃO 

Contribuir para transformar Heliópolis e região num bairro educador, 

promovendo a cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade. 

 

PRINCIPIOS 

- Autonomia 

- Responsabilidade 

- Solidariedade 

- Tudo passa pela educação 

- Escola como centro de referência na comunidade onde está inserida 

 

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. 

 

 

 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Ainda há muito o que ser feito pela população periférica das comunidades onde 
atuamos, é necessário fortalecer as ações junto a juventude, o empoderamento 
das mulheres, a garantia de uma educação emancipadora e a efetivação de 
acesso a políticas públicas. 

Atuando também de forma que contribua para o desenvolvimento comunitária a 
partir das necessidades dos moradores como: garantia de acesso a saúde 
pública de qualidade; desenvolvimento do empreendedorismo comunitário e 
sustentável; ampliação de projetos e ações no combate à violência em suas mais 
diversas formas, ao preconceito e a intolerância e efetivação de fomentos ao 
esporte e a cultura dentro das periferias.  

Para garantir a atuação da UNAS na luta por garantia de direitos, o Planejamento 
Estratégico da organização pontua três frentes: 

 

- Formação 

- Políticas Públicas 

- Desenvolvimento Institucional 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS 2016 

Os projetos e ações da UNAS estão distribuídos em 10 eixos de atuação: 

 

 EDUCAÇÃO 

CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento infantil com o desafio de 
redefinir os termos educar e cuidar, integrando-os em uma só meta: mediar o 
desenvolvimento sociocultural da criança desde o seu nascimento. 
 
Número de beneficiados: Beneficiamos cerca de 3000 crianças de 0 a 3 anos 
e 11 meses, e suas famílias, em 16 CEI’s distribuídos por Heliópolis e Região. 
 
Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SME – Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo. E apoio por meio do sistema de apadrinhamento 
com ActionAid. 

 

MOVA – MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Tem como objetivo contribuir para a erradicação do analfabetismo, estimulando 
a leitura e escrita não só em um espeço educacional mas no cotidiano a fim de 
proporcionar uma melhor condição e qualidade de vida. 
 
Número de beneficiados: Beneficiamos cerca de 260 jovens, adultos e idosos 
com idade mínima de 15 anos e sem limite de idade máxima, distribuídos 
em 08 núcleos sendo 13 salas de aulas em Heliópolis e Região. 
 
Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SME – Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo. 

 

CCA – CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de 

crianças e adolescentes, por meio de atividades socioculturais e educacionais 

no contra turno escolar que oportunizem a conquista da autonomia, a cidadania 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Número de beneficiados: Beneficiamos cerca de 1560 crianças e adolescentes 

de 6 a 14 anos, e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social em 11 

CCA’s distribuídos por Heliópolis e Região. 

 

Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SMADS – Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. E apoio 

por meio do sistema de apadrinhamento com ActionAid e Kinder Note Hilfe. 



 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SASF – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A FAMÍLIA – CHICO MENDES 

 
Tem por objetivo 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 
 
Número de beneficiados: Beneficiamos 1.000 famílias em estado de 
vulnerabilidade social das comunidades do Parque Bristol, São Savério, Jardim 
Clímax, Jardim Maristela e adjacentes. 
  
Parceiro: Convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo via a SMADS 
- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

 

NPJ - NÚCLEO DE PROTEÇÃO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO 

 
Tem por objetivo garantir o acompanhamento de famílias que sofreram algum 
algum tipo de violação de direitos. Proporcionando atendimento profissional 
necessário em estado de média e alta vulnerabilidade social.  
  
Número de Beneficiados: 120 pessoas e suas famílias em estado de média e 
alta vulnerabilidade social. Proporcionando-as atendimento profissional 
necessário e encaminhando a rede de proteção. 
 
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura do Município de São Paulo via a SMADS 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

 

MSE-MA - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO   

 
O projeto tem o objetivo de atender adolescentes e jovens que cometeram atos 
inflacionais e que estão em cumprimento de media sócio educativa em meio 
aberta, 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. 
 
Número de Beneficiados: 210 adolescentes e jovens em dois núcleos. 
  
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura do Município de São Paulo via a 
SMADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São 
Paulo. 
 
 
 
 
 



CENTRO DIA DO IDOSO - NELSON MANDELA  

 
O projeto atende e possibilita 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. 
 
Número de beneficiados: Temos como objetivo beneficiar cerca de 30 pessoas 
com idade acima de 60 anos 
  
Parceiro: O projeto é realizado em parceria com a Secretária Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS. 
 

CURUMINS DO BRASIL 

 
O Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e Abuso 
Sexual – Curumins do Brasil tem por objetivo acompanhar crianças e 
adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual, assim como, 
também, de suas famílias e, até mesmo, quando possível, do(a) agressor(a). 
 
Número de beneficiados: Beneficiamos 80 crianças e adolescentes dos 
Distritos do Ipiranga, Sacomã e cursinho. 
 
Parceiro: Convênio com Prefeitura de São Paulo via SMADS - Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 
 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA   

 
Tem por objetivo garantir atendimento e orientação jurídica para as famílias de 
Heliópolis. Atuando nas áreas de direito civil, familiar e infância e juventude.  
 
Número de beneficiados: Beneficiamos cerca de 500 pessoas por mês da 
comunidade de Heliópolis e adjacências. 
 
Parceiro: Conveniado com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EMPREENDEDORISMO 

FACEBOOK NA COMUNIDADE 

 
Projeto pioneiro no mundo, tem por objetivo potencializar os comércios de micro 
e pequenos empreendedores da comunidade, oferecendo cursos e 
acompanhamento especializado de como divulgar os trabalhos e serviços 
oferecidos por meio da rede social. Possibilitando assim o aumento nas vendas 
e serviços disponibilizados na comunidade para toda a região. 
 
Beneficiados: Micro e pequenos empreendedores da comunidade de 
Heliópolis e região. 
 
Parceiro: Facebook Brasil. 
 

COLETIVO HELIÓPOLIS 

 
O projeto proporciona formação aos jovens da comunidade de Heliópolis para o 
mercado de trabalho, desenvolvendo cursos nas áreas de marketing e vendas, 
comunicação e tecnologia e eventos. Além dos ciclos de formação o projeto 
também encaminha jovens a vagas de emprego. 
 
Número de Beneficiados: Forma turmas de 80 jovens em ciclos a cada 2 
meses. 
 
Parceiro Instituto Coca Cola Brasil 
 

COOPERSOL - REDE CULTURAL DE COOPERAÇÃO SOLIDARIA 

 
O projeto de Economia Solidaria em Heliópolis tem por finalidade acompanhar e 
desenvolver atividades de formação aos empreendedores locais, a fim de criar 
uma rede solidária de empreendimentos que possibilite o trabalho sustentável.  
 
Beneficiados: 40 empreendedores de Heliópolis  
  
Parceiro: Convênio com o Governo Federal via MTE - Ministério do Trabalho e 
Emprego e SENAES - Secretária Nacional de Economia Solidaria. 
 

COSTURANDO COM ARTE  

Tem por objetivo proporcionar geração de renda através da costura a mulheres 
moradoras da comunidade. O projeto proporcionou formações quanto 
técnicas de costura em mesa e banho e dispõe de uma loja física para venda 
dos produtos produzidos. 
 
Número de Beneficiados: Atualmente são 6 mulheres de Heliópolis 
 
Parceiro: Atualmente o projeto não tem nenhum financiamento externo. - Hoje 
é mantido em funcionamento pela própria UNAS. 



 CULTUTA 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DE HELIÓPOLIS 

  
Criada em 2005 a Biblioteca Comunitária Heliópolis promove o acesso a leitura 
gratuita dentro da comunidade, atualmente conta com um acervo de 12 mil livros 
voltados a literatura e pesquisa. A Biblioteca conta ainda com as seguintes 
atividades: Mediação de leitura e contação de histórias, sarais poéticos e acesso 
a internet gratuito. 
 
Número de Beneficiados: Mensalmente recebe cerca de 750 visitantes.  – 
uso livre a toda comunidade. 
 
Parceiro: Atualmente não tem nenhum apoio financeiro externo, sendo 
mantida pela própria UNAS 

 

RÁDIO COMUNITÁRIA DE HELIÓPOLIS 

  

A Rádio Comunitária Heliópolis foi criada em 1992 ainda como “Rádio Corneta” 
a fim de aproximar os diálogos da UNAS com os moradores, atualmente a Rádio 
funciona na frequência 87,5 FM e na internet através do 
site www.radioheliopolisfm.com.br. A Rádio Comunitária Heliópolis tem por 
objetivo fortalecer a cultura periférica, levando música, informação e 
entretenimento a comunidade, além de ser instrumento de mobilização em 
relação aos problemas locais. 
-  A Rádio Comunitária Heliópolis foi a primeira Rádio Comunitária de São Paulo 
a receber outorga de funcionamento. 
 

Número de Beneficiados: Não mensurado 
  
Parceiro:  É mantida por meio de apoios culturais vinculados na programação. 

 

NORDESTE PAULISTANO - PONTO DE CULTURA  

 

Proporciona cultura e lazer a população de Heliópolis através de oficinas de 
teatro e danças tipicamente nordestinas, além de oficinas de capoeira quem 
trazem enriquecimento sobre a cultura afro-brasileira. Tendo por objetivo 
estimular os moradores e manifestações artísticas que remetem a suas raízes e 
reforçam seus direitos à cidadania e a sua identidade sociocultural. 
 
Número de Beneficiados: 60 pessoas por mês o projeto – ações e ventos 
abertos ao público 
  
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo via Secretária 
Municipal de Cultura 

 

 

http://www.radioheliopolisfm.com.br/


 ESPORTE 

 

FUTSAL HELIÓPOLIS - SPORTHEMATIC 

 
Trabalha o educar por meio do esporte, desenvolvendo atividades que 
relacionam o futsal praticado dentro de quadra com as operações matemáticas, 
proporcionando assim o desenvolvimento humano e intelectual dos jovens 
participantes. O esporte é uma importante ferramenta para a inclusão social e o 
diálogo como a educação também faz parte deste processo de inclusão 
 
Número de Beneficiados: 150 crianças e adolescentes. 
 
Parceiro: ActionAid 
 

 SAÚDE 

 

CONEXÃO JOVEM  

 
Tem objetivo contribuir para a diminuição dos índices de contaminação de 
HIV/DST/AIDS entre jovens da comunidade Heliópolis e região. Proporcionando 
atividades, palestras e debates sobre os temas. Contribuindo assim para a 
formação de multiplicadores do saber dentro da comunidade. 
 
Número de Beneficiados: 20 jovens 
 
Parceiro:  Conveniado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo via via SMS – 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 MORADIA 

 

ARRUMANDO A CASA 

 
Através da assistência técnica construtiva e social, o projeto possibilita o acesso 
ao crédito (subsidiado em até 70%), proporcionando a reforma de casas de 
famílias em situação de vulnerabilidade em Heliópolis, tendo por objetivo 
proporcionar moradias seguras e saudáveis.  
 
Número de beneficiados: Já beneficiamos 410 famílias por meio de reformas 
em suas moradias. 
 
Parceiro: Habitat para Humanidade Brasil 
 
 
 
 
 
 



 LGBTT 

 

CENTRO DE CIDADANIA LGBT 

 
O projeto oferece atendimento especializado ao publico LGBT vítima de 
homofobia e/ou em situação de vulnerabilidade social na região Sul da cidade 
de São Paulo, por meio da realização de ações de promoção da cidadania e dos 
direitos humanos. 
 
Número de Beneficiados: cerca de 1.000 pessoas  
 
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura da Cidade de São Paulo via SMDHC 
- Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 
 

 JUVENTUDE 

 

JOVENS ALCONSCIENTES  

  
Tem por objetivo prevenir e sensibilizar sobre as consequências do consumo do 
álcool na adolescência. Além do debate sobre os malefícios do consumo precoce 
e abusivo do álcool, o projeto realiza ainda oficinas de direitos humanos, 
comunicação, leitura e escrita. E para agitar a galera e levar a discussão a outros 
jovens da comunidade, todo último sábado do mês tem a “Balada Black” a 
balada consciente e sem álcool de Heliópolis. 
 
Número de beneficiados: 20 Jovens moradores de Heliópolis 
 
Parceiro: Lynx e AMBEV  

 

VIOLÊNCIA AQUI NÃO ENTRA 

 
O projeto trabalha prevenção de violências contra crianças e adolescentes 
e também para a reparação e ressignificação dos traumas por ela gerados. 
Além de visar a formação de educadores sociais de acordo com uma 
política de proteção infantil para que sejam referencias de proteção e 
confiança principalmente para crianças que estejam sofrendo violência 
doméstica. Articulando e fortalecendo a rede de proteção à criança e 
adolescente do Ipiranga e Sacomã. 
  
Número de Beneficiados: 400 crianças e adolescentes 
  
Parceiro: Kinder Not Hilfe. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/baladablack


A PAZ SE CONSTRÓI PELA PAZ 

 
O projeto contribui para a ampliação da Cultura de Paz, consolidando as ações 
em curso e formação de novos profissionais, cidadãs e cidadãos envolvidos 
com essa maneira de lidar com conflitos surgidos no cotidiano de espaços da 
educação formal e informal em Heliópolis e Região. 
 
Número de Beneficiados: Trabalha diretamente com os membros das 
equipes dos onze CCA’s que a UNAS administra.  
 
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura de São Paulo via SMDHC - Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 

 

TECNOLOGIAS 

 
Tem por objetivo proporcionar aos jovens de Heliópolis acesso as mais 
diversas ferramentas de tecnologia da Informação de forma gratuita, a fim de 
contribuir para o protagonismo dos jovens da periferia em áreas da tecnologia, 
além de formação profissional que possibilite a inserção no primeiro emprego. 
 
Número de Beneficiado: 20 jovens por ano  
 
Parceiro: Conveniado com a Prefeitura de São Paulo via SMDHC - Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. 

 

 MOVIMENTOS DE BASE 

 

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. 
  
Encontros: Todo primeiro sábado de cada mês, das 09:00hs às 12:00hs. 

 

MOVIMENTO LGBT - O GRITO DA DIVERSIDADE  

  

Visa a valorização da população gay, lésbica bissexual, transexual e transgênico 
fortalecendo a luta contra o preconceito e a discriminação existente na 
sociedade. Com foco na humanização e valorização da população LGBT, além 
da organização por efetivação de politicas públicas. 
 
Encontros: Toda 2º Quarta-feira de Cada mês, às 15:00hs 
 

 



MOVIMENTO SEM TETO UNAS 

  
Visa a mobilização de moradores nas comunidades para a luta por efetivação de 
políticas públicas na área da moradia, discutindo estratégias por uma 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. 
 
Encontros: Todo primeiro sábado de cada mês em três comunidades - 
Heliópolis, São Saverio e Água Funda. 
 

MOVIMENTO DE JUVENTUDE FALA JOVEM  

 
Visa promover a discursão sobre políticas públicas com os jovens moradores 
de Heliópolis e demais bairros periféricos, organizando e mobilizando ações 
que fomentem o protagonismo juvenil. 
  
Encontros: 3º Quarta-feira de cada mês, às 16:00hs 
 

MOVIMENTO NEGRO UNAS 

 
Visa a valorização da cultura negra principalmente dentro das 
periferias, fomentando debates e ações que promovam a igualdade étnico-
racial. Além de realizar o enfrentamento e o combate ao racismo. 
 
Encontros: 1º Segunda-feira de cada mês, às 14:00hs 
 

 



AÇÕES SOCIAIS 2016 

 

FOLIOPOLIS 

O Foliópolis é uma ação que ocorre pelas suas da comunidade, mas 

especificamente um bloco de carnaval que busca resgatar a cultura popular do 

carnaval, e os antigos blocos de rua com o viés da reflexão e reivindicação dos 

direitos tendo como principais protagonistas as crianças e adolescentes 

beneficiários dos projetos sociais da UNAS, bem como os atores locais 

envolvidos neste processo de construção do carnaval de rua. 

CORRIDA E CAMINHADA DE HELIÓPOLIS 

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

que é uma corrida beneficente, com inscrições feitas através de doação de 

brinquedos que são revertidos as crianças da comunidade. O evento esportivo e 

solidaria reuni em média 500 participantes em um percurso de 6,8km por suas 

da comunidade e seu entorno e já está da 11º edição. 

SEMANA DOS DIREITOS HUMANOS 

A Semana de Direitos Humanos é uma ação conjunta da UNAS com o CEU 

Heliópolis Profª Arlete Persoli, a fim de promover diálogos e manifestações na 

garantia de direitos universais ao ser humano, para tal efeito realizamos uma 

semana inteira com mesas de debate sobre os mais diversos temas da 

sociedade e ações junto aos moradores dentro e fora dos equipamentos de cada 

projeto social. 

CORTEJO VIDAS PRECIOSAS 

O Cortejo é uma ação realizada pela UNAS em conjunto com a artista plástica 

Denise Milan, e tem por finalidade fortalecer nossa relação cultural e artística 

com os aspectos naturais. A ação é realizada por meio de oficinas que fomentam 

nossa relação humana com a natureza, através destas oficinas com crianças e 

adolescentes de projetos sócias da UNAS, são confeccionados materiais que 

são apresentados a toda comunidade em um cortejo pelas ruas de Heliópolis. 

SEMINARIO DE EDUCAÇÃO – HELIÓPOLIS BAIRRO EDUCADOR 

A UNAS em 2016 realizou a 6º edição do Seminário da Educação – “Heliópolis 

Bairro Educador”, este seminário tem por finalidade proporcionar um espaço 

democrático de reflexão e debate sobre as práticas educacionais e o sistema 

educacional em nosso País, principalmente nas periferias. O evento reuniu cerca 

de 900 participantes entre professores, diretores, coordenadores pedagógicos e 

militantes da área da educação e dos direitos humanos.  



4º CONGRESSO DA UNAS 

A UNAS realizou em 2016 o 4º Congresso da organização onde renovou seus 

compromissos com a luta popular, apresentando seu balanço de atividades do 

ano, além da eleição da nova diretoria e conselho fiscal, a condução de novos 

membros para a diretoria ampliada da organização com representação de novos 

segmentos da comunidade e a recondução da presidenta Antonia Cleide Alves 

para mais quatro anos de gestão. 

 

 

Relatório de Atividades UNAS - 31.12.2016 

 

 

 

 

Antonia Cleide Alves 

Presidenta 

 

 

 


