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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OBJETIVO
Gerar o empoderamento da comunidade do Jardim
Fepasa, em Jundiaí.
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LINHA DO TEMPO

Abril
a Agosto
- Oficina de
Planejamento
Participativo;
- Reunião com
parceiros;
- Lançamento do
Fepasa Viva.

Setembro e
Outubro
- Revitalização do
Centro Comunitário
do bairro, mais
conhecido como
Casa Verde.
- Atividades no
Sesc.

- Cursos de Agente
de Desenvolvimento
Local; Auxiliar
Administrativo;
Eletricista Automotivo
e Programador de
Produção; Culinária.

Dezembro
- Oficina Super
MEI Gestão;
- Implantação de
Internet gratuita;
- Obras de
prevenção no
bairro.
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ABRIL A AGOSTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Com oficina de Planejamento Participativo
nasce o projeto Fepasa Viva
Os primeiros contornos do projeto Fepasa Viva foram traçados em meados de abril,
quando ocorreu, no Centro Comunitário do bairro (Casa Verde), uma oficina de
Planejamento Participativo, realizada pelo Sebrae, com os moradores do Jardim
Fepasa. Na ocasião, foram ouvidas as demandas da comunidade e os parceiros se
prontificaram a oferecer oficinas e cursos, inclusive profissionalizantes, para atender
aos anseios daquela região.
Já no dia 23 de agosto, a Prefeitura de Jundiaí reuniu, no Paço Municipal, potenciais
parceiros aptos a colaborar com o projeto Fepasa Viva. A articulação foi feita pela
Rede Jundiaí de Cooperação.
Bem recebido por representantes de empresas e pelas unidades do Sistema S (Sesc,
Sebrae, Sesi, Senac e Senai), o projeto foi lançado, no dia 25 de agosto, no Centro
Comunitário do bairro, com a presença de parceiros e de autoridades municipais, além
da comunidade, que demonstrou boas expectativas para as atividades anunciadas.
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SETEMBRO E OUTUBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Revitalização do Centro Comunitário
Considerado um dos pilares das atividades no Jardim Fepasa, o centro
comunitário, mais conhecido como Casa Verde, foi revitalizado de
setembro a 6 de outubro, com ajuda de um grande parceiro: a Proempi
(Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário).
Construtoras ligadas à Proempi doaram materiais para a reforma da Casa Verde e
os moradores do bairro se tornaram voluntários na mão de obra.
Com a revitalização, o centro comunitário transformou-se em um ambiente mais
acolhedor para sediar os cursos, receber os participantes e realizar outras
atividades.
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OUTUBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Curso de Agente de Desenvolvimento Local
Com o objetivo de empoderar a comunidade do Jardim Fepasa, no dia 8 de outubro o
Senac Jundiaí iniciou o curso de Agente de Desenvolvimento Local, com a missão de
formar lideranças e, consequentemente, agentes multiplicadores do conhecimento.
O curso ocorreu na Casa Azul, também no bairro, e formou 11 pessoas da
comunidade. Foram 160 horas de curso.
Em dezembro ocorreu a formatura dos agentes de desenvolvimento local, com
cerimônia emocionante realizada no Teatro lotado do Sesc Jundiaí, onde os alunos
foram recepcionados pelo prefeito Luiz Fernando Machado.
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ADLs e moradores arquitetam o
Jardim Fepasa dos 'sonhos'

DEZEMBR0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Agentes de Desenvolvimento Local (ADLs) e demais moradores do bairro
arquitetaram, ao final do curso de ADL, uma relação de desejos para um Jardim
Fepasa melhor e com perspectivas de possibilidades ampliadas.
Dentre as demandas levantadas pela comunidade estão algumas diretrizes e
desafios apontados a seguir:
DIRETRIZ: Fepasa Escolarizada e Inovadora
DESAFIO: Ampliar as oportunidades de escolarização, capacitação,
aperfeiçoamento e treinamentos
DIRETRIZ: Fepasa Comprometida
DESAFIO: Resgatar os valores de comunidade
DIRETRIZ: Fepasa Próspera e Dinâmica
DESAFIO: Potencializar o empreendedorismo local
DIRETRIZ: Fepasa Inclusiva
DESAFIO: Tornar todos os moradores visíveis
DIRETRIZ: Fepasa Saudável
DESAFIO: Transformar o bairro em um lugar agradável para se viver
Projeto 1: Pintar e grafitar a entrada do bairro e o pontilhão da Frederico Ozanam
até 2.020 – dar uma nova visibilidade para o bairro
Projeto 2: Wi-fi gratuito no bairro
DIRETRIZ: Fepasa Organizada e Segura
DESAFIO: Constituir atitudes de pertencimento e apoderamento
DIRETRIZ: Fepasa Vibrante e Atraente
DESAFIO: Resgatar a felicidade da comunidade
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OUTUBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Curso de Auxiliar Administrativo
O Sesc Jundiaí abriu suas portas, no dia 10 de outubro, para sediar o curso de
Auxiliar Administrativo, promovido pelo Senac, e destinado para a
comunidade interessada em uma área de trabalho que registra bastante
empregabilidade.
São 160 horas de conhecimento destinados à capacitação profissional dos
34 moradores matriculados, que sentiram-se motivados diante da perspectiva
de trabalhar nesta área.
O ambiente do curso também inspirou os alunos a conhecerem mais sobre este
celeiro cultural e esportivo presente em Jundiaí, o Sesc, localizado a poucos
metros do Jardim Fepasa.
Em novembro, o prefeito Luiz Fernando Machado e alguns parceiros do projeto
acompanharam parte das atividades desenvolvidas no local. O curso foi concluído
dia 20 de fevereiro de 2019.
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OUTUBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Curso de Eletricista Automotivo e
Programador de Produção
O Senai Jundiaí ofereceu dois cursos para contemplar os moradores do Jardim
Fepasa. No dia 10 de outubro teve início Eletricista Automotivo e no dia 21 de
outubro, Programador de Produção. Ambos foram concluídos no dia 15 de
dezembro de 2018, com a participação de 10 jovens do bairro.
Esses cursos, com 160 horas de duração, fazem parte da grade curricular regular
do Senai e algumas vagas foram abertas para integrar a comunidade do Jardim
Fepasa, juntamente com outros alunos que também buscam a qualificação
profissional.
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Cultura, lazer e esporte integram
crianças, jovens e famílias

SETEMBRO A DEZEMBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Desde o lançamento do projeto, o Sesc Jundiaí mostrou-se muito receptivo para
acolher a comunidade do Jardim Fepasa nas atividades de cultura, lazer e
esporte. O objetivo é integrar a comunidade, instalada praticamente no
"quintal" do Sesc.
Uma das atrações que as crianças mais gostaram foi a sessão de cinema,
promovida no dia 7 de setembro, com a exibição do filme "No Mundo da
Lua". Cerca de 50 crianças participaram. Também houve a apresentação da peça
infantil Pequeno Príncipe Preto, com a participação de 49 crianças, além de
oficinas diversas, promovidas no Espaço de Tecnologia e Artes, atingindo no total
cerca de 100 pessoas do Jardim Fepasa nas atividades do Sesc, em 2018.
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OUTUBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Cursos de culinária capacitam
moradores do Jardim Fepasa
No dia 9 de outubro, o Sesi Jundiaí promoveu, dentro do programa Alimente-se
Bem, um curso com receitas variadas de pães. A unidade abriu vagas gratuitas
para a comunidade do Jardim Fepasa e dois moradores participaram.
Em 2019, está programado um curso de Moda Sustentável, com 4 horas de
duração, e destinado para até 14 participantes, com vagas também para a
comunidade do bairro.
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DEZEMBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Oficina Super MEI Gestão
Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o Sebrae Jundiaí promoveu,
nos dias 3 e 11 de dezembro, a Oficina Super MEI Gestão. A atividade ocorreu na
sede do Sebrae e beneficiou 6 moradores da comunidade do Jardim Fepasa.
A ideia é oferecer conhecimentos acerca do Microempreendedor Individual,
incentivando a comunidade a ter o próprio negócio.
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DEZEMBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Implantação de internet gratuita
para a comunidade
Para garantir acesso dos moradores à internet gratuita, a Prefeitura de Jundiaí, por
meio da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), instalou Wi-fi gratuito na
Casa Azul e também no centro comunitário, em dezembro de 2018.
O raio de abrangência da rede, a partir das duas entidades, é de até 100
metros. A comunidade está sendo contemplada com este benefício no bairro,
onde residem 376 famílias e 1.786 moradores, conforme recadastramento
realizado pela Fumas (Fundação Municipal de Ação Social) em 2019.
A implantação da rede foi anunciada pelo prefeito Luiz Fernando Machado, no dia
da formatura dos alunos do curso de Agente de Desenvolvimento Local, no Sesc
Jundiaí. De dezembro a maio de 2019, a Cijun registrou 1.032 acessos da
comunidade à internet gratuita, sendo 495 mulheres e 537 homens.
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DEZEMBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Obras de prevenção no bairro
No dia 21 de dezembro, a Prefeitura de Jundiaí anunciou investimento
de R$ 860.778,11 na construção de muros de contenção em sete trechos
diferentes do Jardim Fepasa. A conclusão ocorreu em 2020.
A verba foi conquistada junto ao Ministério da Integração Nacional,
por meio de um projeto desenvolvido pela Defesa Civil e Fundação
Municipal de Ação Social (Fumas).
A identificação inicial dos locais com riscos de deslizamento no Jardim Fepasa
ocorreu após os trabalhos de investigações geológico-geotécnicas apresentados
pelo IPT no Relatório de Mapeamento de Risco no Município de Jundiaí feito em
2006, em conformidade ao Plano Municipal de Erradicação de Áreas de Risco. Os
trabalhos ocorreram a partir de convênio estabelecido entre a Fumas e o IPT, e
tiveram como objetivo principal a elaboração do Plano Municipal de Redução de
Riscos (PMRR).

Fonte:
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2018/12/21/
jundiai-vai-investir-r-580-mil-em-obras-deprevencao-no-fepasa/
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DEPOIMENTOS
"Depois de 20 anos de hibernação, enfim, surge
uma luz no horizonte e a esperança renasce."
▬ Carlos Alberto das Neves

"Para mim foi muito importante fazer este curso
onde posso fazer a diferença e, juntos, os ADLs
podem trabalhar e melhorar nosso bairro e
também a desenvolver essa experiência em
outras comunidades."
▬ Marconio José da Silva

"Nos trouxe mais do que empoderamento. Nos
trouxe anseio em ver a comunidade
transformada e nos mostrou que há
ferramentas para tal transformação."
▬ Michael Adriano da Silva

"Fazer o curso fez renascer a esperança, com a
certeza de que um sonho se torna realidade.
Quem sabe faz a hora, não espera. Hoje somos
aptos a fazer acontecer."
▬ Samaritana Tosano Fonseca
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DEPOIMENTOS
"Para mim foi muito importante fazer o curso de
Agente de Desenvolvimento Local e saber que
posso fazer a diferença para ajudar o meu
bairro e o meu próximo."
▬ Shirley Ap. de Valentim Moraes

"Foi um aprendizado muito importante.
Aprendi a ter até uma outra visão de
uma comunidade."
▬ Reinaldo Martins Alves

"O curso de ADL nos tirou do anonimato
colocando-nos em evidência. Mostrou-nos
que éramos invisíveis aos olhos de quem
hoje nos vê."
▬ Cilene Balbino da Silva

"Foi muito bom participar do curso de ADL.
Melhorou a minha vida e a minha autoestima. O
projeto Fepasa Viva está sendo maravilhoso
para trazer melhorias ao nosso bairro."
▬ Silvia Cícera Ferreira dos Santos
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DEPOIMENTOS
"O futuro tem jeito! Nós nos superamos para
superar as dificuldades do nosso bairro. Vamos
ser vistos com bons olhos por uma sociedade
que nos olhava de canto. Não por preconceito
e sim por não nos conhecer!"
▬ Rita de Cássia Lira Alves
"Há 20 anos eu não fazia nenhum curso e
gostei muito, pois me incentivou a estudar
mais. O projeto Fepasa Viva é muito importante
para incentivar todos a buscarem seus sonhos."
▬ Maria Luziana dos Santos

"Amei participar do curso, pois me trouxe
experiência e conhecimentos que eu não sabia.
Por exemplo, eu não sabia que podia
frequentar o Sesc. Cresci bastante e estou
transmitindo o que aprendi."
▬ Vilma Rodrigues da Silva Gentille

Centro Comunitário, palco do
lançamento do projeto, também
foi espaço fundamental para a
integração entre moradores e
parceiros tanto para
conhecimento a respeito dos
cursos bem como
para a realização das inscrições
dos interessados. Casa Verde, já
revitalizada, sedia cursos e
continua sendo utilizada para
diversas atividades com os
moradores.
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ESTATÍSTICAS

Número de pessoas impactadas diretamente

149 pessoas
Faixa etária atendida

03 a + de 65 anos
Famílias impactadas

Mais de 200
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INVESTIMENTO 2018

R$ 197.815,96
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PARTICIPAÇÃO DETALHADA DOS PARCEIROS
SENAI
Curso de Eletricista Automotivo
R$ 1.740,00 por aluno
9 alunos do Jardim Fepasa
Custo total: R$ 15.660,00
Programador de Produção
R$ 1.360,00 por aluno
1 morador do Jardim Fepasa
Custo total: R$ 1.360,00
SEBRAE
Oficina Super MEI Gestão
R$ 500,00 por participante
6 alunos do Jardim Fepasa
Custo total: R$ 3.000,00
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PARTICIPAÇÃO DETALHADA DOS PARCEIROS
SENAC
Curso de Auxiliar Administrativo
20 alunos do Jardim Fepasa
Custo total: R$ 49.920,00
Curso de Agente de Desenvolvimento Local
11 moradores do Jardim Fepasa
Custo total: R$ 49.920,00
Doação de carteiras universitárias
90 unidades
Custo total: R$ 12.510,00
CIJUN
Implantação de internet gratuita (wi-fi) nas redondezas da
Casa Verde e Azul
Custo total: R$ 58.646,96
DOAÇÃO DO INSTITUTO CYRELA
Uma autoclave e 10 cirandinhas para curso de
manicure/pedicure
Custo total: R$ 6.799,00
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PARCEIROS 2018

Apoio:
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Gratidão.
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