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O que é a Rede?
Lançada em novembro de 2017, pela
Prefeitura de Jundiaí, a Rede Jundiaí
de Cooperação é vinculada à
Unidade de Gestão de Governo
e Finanças e configura-se como uma
nova forma de cuidar da cidade,
integrando a comunidade, a
iniciativa privada, organizações
sociais e poder público para a
construção de ações e projetos em
benefício do Município.
05

Parcerias
de sucesso
em prol do
município

Projetos de
grande
impacto
social
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Acolha um Quarto,
Conforte Vidas
Lançado em março de 2019, o
projeto do Hospital São Vicente de
Paulo foi articulado pela Rede Jundiaí
de Cooperação, e visa revitalizar
todos os quartos e banheiros do
Hospital, oferecendo mais
humanização e conforto para os
pacientes. Com 55 quartos adotados,
as obras – suspensas durante a
pandemia – foram retomadas em
junho de 2022, após a prestação de
contas do projeto e o lançamento da
nova fase.
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55 quartos
adotados

R$ 1,5 mi
a captar

R$ 6,5 mi
captados até
o momento

33 leitos
revitalizados
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Parceiros Rede/HSV

09

Parceiros Rede/HSV

10

Costura Solidária beneficia
mulheres e saúde pública
Coordenado pelo Grupo Sol da Cidadania
e articulado pela Rede, o projeto teve
início em janeiro de 2022. Na 1ª fase, foi
uma parceria da UGPS com a Santa
Angela, que resultou na costura de 25 mil
aventais em TNT aos profissionais da
Saúde, beneficiando sete mulheres em
situação de vulnerabilidade social,
selecionadas pela ONG.

Costura
de 30 mil
aventais
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Fase 2: HSV se engaja no
projeto Costura Solidária
Após o patrocínio da Santa Angela, na
primeira fase, o Hospital São Vicente de
Paulo (HSV) assumiu o patrocínio da
segunda fase do projeto Costura Solidária,
com articulação da Rede.
A atividade continuou ocorrendo na sede
do FUNSS, a partir de 21 de março, com o
trabalho de sete costureiras – o que
resultou em 24.240 aventais para os
profissionais de saúde do HSV.
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Rede organiza serviço
voluntário na PMJ
Em março de 2022, a Rede realizou uma
reunião com as Unidades de Gestão da
Prefeitura acerca do Decreto de Voluntariado,
em vigor desde agosto de 2018,
e também para informar os novos
procedimentos, organizados no site da
Prefeitura de Jundiaí. Onze Unidades de
Gestão trabalham no momento recebendo
serviços de voluntários do município, que se
cadastram no site e escolhem as opções em
que desejam atuar.
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Sesc capacita entidades
com curso de gestão
e projetos
Promovido pelo Sesc, o curso “Planejamento e
Gestão de Projetos Sociais” teve início em 6 de
abril de 2022 e segue até outubro, com 47
entidades de Jundiaí e Região. A atividade faz
parte do Programa Mesa Brasil e das ações de
valorização social desenvolvidas pelo Sesc-SP,
e conta com a parceria da Prefeitura, por meio
da Rede Jundiaí de Cooperação, e da Unidade
de Gestão de Assistência e Desenvolvimento
Social (UGADS).
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Encontro de alunos com
grandes empresas
promove conhecimento
Executivos das áreas de RH de grandes empresas
nacionais e multinacionais apresentaram o mercado
de trabalho para estudantes da ETEC Benedito
Storani. O encontro foi realizado em maio de 2022, no
Jundiaí Empreendedora, sendo organizado pela Rede
Jundiaí de Cooperação, com foco na aproximação
entre empresas e futuros técnicos, para ampliar o
conhecimento sobre o mercado de atuação. As
empresas participantes foram Coca-Cola Femsa
Brasil, CRS Brands, Outback, JBS , Demarchi e LS
Nutri.
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Revitalização de escadão
muda cenário no Fepasa
Desejo antigo dos moradores, a revitalização
do escadão do Jardim Fepasa – que liga as
ruas Bom Sucesso e José Carlos Tomé –
transformou o cenário do bairro em junho de
2022. Novas cores foram pinceladas pelo
grafiteiro Jensen, com ajuda da comunidade.
A empresa Clarice Paisagismo doou grama e
plantas para as laterais dessa icônica
passagem de pedestres do Jardim Fepasa.
No alto,
à direita, a foto de como era antes da
revitalização.
30

Parceria prevê 300
cadeiras de rodas a
Jundiaí
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias, em parceria com a UGPS,
oficializou parceria que prevê a doação de 300
cadeiras de rodas, no período de 1 ano. Os
beneficiários são pessoas com deficiência
permanente, cadastradas no NAPD. A iniciativa
contou com um treinamento de 40h para
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, com
foco na qualificação e melhoria da qualidade de
vida. Com essa doação, será possível atender
pacientes da fila de espera por cadeiras.
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Espaço maker inova
na Emeb Candelário
Inaugurada no dia 14 de dezembro de 2021, a
Emeb Joaquim Candelário de Freitas ganhou um
Laboratório Maker – parceria da empresa Amado
Maker Editora com a UGE – que contempla desde
bancadas com ferramentas manuais, máquina de
corte a laser, plotter de vinil e impressoras 3D até
mobiliário, material didático e capacitação dos
docentes. O Laboratório proporciona processos
colaborativos de criação e o uso de
ferramentas de fabricação digital.
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Doações durante a
pandemia de COVID-19
R$ 5,02
mi em
doações
A Rede Jundiaí de Cooperação
contabilizou a participação de mais
de 100 empresas nas doações para
UGPS, FUNSS e HSV.

161 mil
22 mil
litros de máscaras
de pano
álcool

176 mil
191 mil
máscaras
unidades
descartáveis
de luvas
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Doações expressivas
mostram solidariedade
Desde março de 2020, a Rede Jundiaí de
Cooperação articulou, também, a doação
de água e aventais para os profissionais
da saúde que atuam na linha de frente do
combate à Covid-19.

67.696
garrafas
de água

Costura
de 79 mil
aventais

17

Parceiros contra Covid-19

1
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Parceiros contra Covid-19
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Plano de Segurança Alimentar recebeu 34 mil
cestas por meio da Rede
A Rede Jundiaí de Cooperação ajudou
a articular doações de cestas de
alimentos para o Plano de Segurança
Alimentar, durante a pandemia de
Covid-19. Os alimentos são
destinados às famílias em situação de
vulnerabilidade social.

R$ 1,5 milhão em
doações de alimentos
20

Parceiros

Plano de Segurança
Alimentar
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O projeto é uma iniciativa do Sesc
surgida em 2020, no início da
pandemia. Com articulação da Rede,
ganhou a adesão de parceiros e, além
da confecção de máscaras de tecido,
visa capacitar e gerar renda para
mulheres em situação de
vulnerabilidade social, e ao mesmo
tempo garantir a costura de aventais
para a Saúde de Jundiaí.
22

Campanha visa
arrecadar ração
A Campanha Permanente de Arrecadação
de Ração para Cães e Gatos em
Vulnerabilidade – Focinho Solidário – é
uma iniciativa da Prefeitura, por meio da
Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social e do
Departamento de Bem-Estar Animal.
O propósito é engajar a comunidade e
também a iniciativa privada, além de
arrecadar ração e ajudar as famílias
em situação de vulnerabilidade social
tutoras de animais de estimação.

Quase 7
toneladas de
ração foram
doadas até
julho de 2022
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Iniciativas solidárias
engajam servidores
Duas campanhas solidárias foram organizadas
pela Rede Jundiaí de Cooperação em 2021, por
meio da união dos servidores da Unidade de
Gestão de Governo e Finanças. A primeira
ocorreu em maio e arrecadou 6 mil fraldas –
entre infantis e geriátricas, para famílias em
situação de vulnerabilidade social. A segunda
campanha ocorreu em novembro e dezembro,
resultando na arrecadação de 12.600
absorventes higiênicos, que foram distribuídos
pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí
(FUNSS).
27

Curso de
primeiros-socorros
capacita professores
A FMJúnior, em parceria com a UGE
e apoio da Faculdade de Medicina de
Jundiaí (FMJ), promoveu, em outubro de
2021, formação específica de
primeiros-socorros dedicada ao cuidado
das crianças em eventuais ocorrências
emergenciais. A capacitação foi oferecida
no auditório da FMJ, para cerca de 200
educadores de toda a rede municipal.
2
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Rede e Sebrae articulam
cursos dentro do PDL
Com a meta de auxiliar a recuperação econômica, gerar
emprego e elevar a competitividade entre micro e
pequenas empresas, o Programa de Desenvolvimento Local
(PDL), articulado pelo Sebrae e Prefeitura desde 2021,
conta com apoio intenso da Rede, principalmente na
promoção de capacitações. São diversos cursos
promovidos, como o de Logística, com a visita de
representantes da Coca-Cola Brasil, no CIC; e o cadastro
de currículos no Jardim Fepasa e São Camilo para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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Entre outras ações do PDL, foram promovidos o Curso Inteligência Emocional nos
Negócios, do Sebrae, no CMEJA; curso 1000 Mulheres no CRAS São Camilo; curso
de Design de Balões, no Jundiaí Empreendedora, pela empresa Pioneer Balloon;
além de cursos como o Descomplique sua Ideia de Negócio pelo Sebrae, na Emeb
Ivo de Bona, seguido do curso de Bolo no Pote – ambos pelo programa Jundiaí
1
27
Empreendedora nas Comunidades.
4

‘Crescer Juntos’ estimula a
‘escola de pais’
Com o objetivo de promover rodas de conversas
sobre parentalidade consciente e contribuir para o
desenvolvimento de habilidades socioeducativas, o
projeto “Crescer Juntos”, uma parceria da empresa
VRS Academy com a Unidade de Gestão de Educação,
ocorreu com duas turmas – uma em agosto e outra
em outubro, no Centro Internacional de Estudos,
Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi). A
proposta contemplou pais dos estudantes da rede
municipal com temáticas para a relação familiar,
escolar e da sociedade.
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‘Envelhe(ser) na Ativa’
destaca economia prateada
Com a finalidade de promover capacitação para
o público com mais de 50 anos neste cenário
econômico afetado pela pandemia, foi
promovido, em novembro de 2021, o curso
‘Envelhe(ser) na Ativa’, para alunos
do CMEJA. A proposta de economia prateada
é uma parceria da empresa VRS Academy com
a Unidade de Gestão de Educação (UGE). Foram
três encontros presenciais com muito conteúdo
para esse público.
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Proteína de ervilha
reforça merenda escolar

p

e
d
g
E
k
G
197 para U
a
n
í
e
t
o
r

A Unidade de Gestão de Educação recebeu,
no início de julho de 2021, a doação de
197,25 kg de proteína de ervilha, da
empresa GL Foods Worlwide. O produto foi
destinado para a merenda escolar da rede
municipal de ensino.
A doação é composta por uma mistura à
base de proteína de ervilha, tipo carne
moída, com baixo teor de gorduras
saturadas, livre de glúten e
gorduras trans.
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Qualidade do ar
monitorada
Firmada em maio de 2021, parceria entre
UGPUMA e NB Capital Investimentos e
Consultoria Ltda. promove o monitoramento da
qualidade do ar, com equipamentos de tecnologia
inovadora em pontos estratégicos da cidade. Os
quatro locais aferidos foram o Terminal Central,
uma escola municipal no Jardim Novo Horizonte,
o Parque da Uva e a Base Ecológica da Serra do
Japi. O resultado será divulgado no segundo
semestre.
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Complexo esportivo
ganha vestiários
O Complexo Educacional, Cultural e Esportivo
Francisco Gastaldo, no Morada das Vinhas,
recebeu dois vestiários novos em 2021,
com ilustrações representativas do
programa Pé de Infância, desenvolvido de
maneira multiplataforma pelas Unidades de
Gestão da Prefeitura. Os contêineres foram
doados pela empresa Delta Contêineres S/A,
com apoio da Rede Jundiaí de Cooperação, e se
integram à Rede Latino-Americana – Cidade das
Crianças e à Urban95, da qual Jundiaí faz parte.

Inve
stim
ento
R$ 6
0.00
de
0,00
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Jundiaí aderiu, em março de 2021, ao
programa City Possible, iniciativa global da
Mastercard que busca o desenvolvimento de
um futuro urbano mais inclusivo, sustentável e
eficiente, estabelecendo um novo modelo de
engajamento e integração entre os
participantes. A parceria teve apoio da Rede
Jundiaí de Cooperação.
34

O Programa de Educação
Ambiental - Coleta Seletiva e
Gestão da Água nas Emebs é
uma parceria com a Coca-Cola
Femsa Brasil e a Gaia Social.
Desde 2019, atua com temas
relacionados à coleta de resíduos
sólidos, recursos hídricos,
economia circular,
sustentabilidade e agenda 2030.
Dez escolas municipais são
envolvidas por ano.

Investimento de
R$ 285 mil entre
2019 e 2022
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Voltado para a comunidade do
Jardim Fepasa, o projeto Fepasa
Viva foi lançado em agosto de
2018 e conta com diversos
parceiros para empoderar a
comunidade do bairro com
dezenas de cursos de capacitação
profissional, além de atividades
culturais e de lazer.
35

R$ 1,3 mi
investido por
parceiros e
poder público

Mais de 40
parceiros
desde 2018

Cerca de
1.000 pessoas
impactadas

Parceiros
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FAB LAB
Inaugurado em 2018, em
parceria com o Sesi, o FAB LAB
é um laboratório de fabricação
digital destinado aos alunos da
rede municipal e à população. É
mais um instrumento para a
educação investigativa e
tecnológica.

l
i
m
2
e
d
s
s
i
o
a
M alun dos
i
d
n
e
at

m
e
l
i
m tos
0
0
n
3
e
R$ ipam
u
q
e

41

Com o objetivo de despertar o
pensamento financeiro
consciente, o projeto em parceria
com o Bradesco/Unibrad envolve
4.100 alunos de 48 escolas. Com
uma atuação 360 graus, ou seja,
atinge todo o universo escolar
(direção, coordenação
pedagógica, educadores e alunos)
até pais e comunidade.

R$ 170 mil
investidos
em 2019
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Escola Plus
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Em parceria com a Sky, o programa
“Escola Plus” faz parte do Escola
Inovadora de Jundiaí e foi implantado em
outubro de 2018 em 49 escolas, sendo três
educadores multiplicadores em cada
instituição de ensino. Visa incentivar o uso
de programas televisivos nas atividades
pedagógicas, implementando ferramentas
inovadoras para a atuação dos educadores.
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A campanha Natal Solidário do
FUNSS conta com a participação de
dezenas de empresas, que doam
brinquedos para crianças
cadastradas no Fundo Social. A cada
ano, cerca de 15.000 crianças
recebem presentes no Natal.
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Parceiros
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Seminário do
Terceiro Setor

O Seminário do Terceiro Setor, promovido pela
Rede, de forma gratuita, capacitou entidades
com temas relevantes, como captação de
recursos e elaboração de projetos. Com união
de esforços, surgiu a capacitação
“Planejamento e Gestão de Projetos Sociais”, via
Sesc, em parceria com a Prefeitura.
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Parceiros
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Reforma da Emeb
Naman Tayar
Em março de 2018, a Emeb
Naman Tayar, no Jardim Ângela,
recebeu pintura nova e também
foi ampliada. As intervenções
foram possíveis por meio de um
mutirão articulado pela Rede
Jundiaí de Cooperação, que
contou com ajuda dos pais e
vários voluntários da
comunidade.
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Voluntários fazem
a diferença
A Rede ainda articula ações que
beneficiam o Município, por meio de
grupos voluntários. Em 2019, por
exemplo, funcionários da Nespresso
fizeram um plantio de mudas no Jardim
Florestal, enquanto voluntários da
empresa Dow repaginaram a Praça da
Bandeira, com pintura e readequações no
paisagismo. Em 2017, um jovem
voluntário ministrou um curso de Excel
para jovens em situação de
vulnerabilidade social, no Estação
Juventude, no Complexo Fepasa.

Doação de Câmeras
para o Centro Seguro

R$ 22 mil em
aparatos de
monitoramento

Como uma das ações do Projeto
“Centro Seguro”, a Prefeitura de
Jundiaí recebeu, em junho de 2018, a
doação de sete câmeras de
monitoramento feita pela Câmara dos
Dirigentes Lojistas (CDL). A doação
foi articulada pela Rede e visa
aumentar a sensação de segurança
nos centros
comerciais da cidade. Pesquisas
realizadas na época mostraram que
houve redução de roubos e furtos
após a instalação dos equipamentos.
50

Direitos Humanos
O evento "16 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência contra as Mulheres”,
uma campanha internacional unida à
ONU Mulheres, foi destaque por meio
da Rede. A abertura contou com
palestra da psicóloga Mafoane Odara
sobre “Violências contra as mulheres,
interseccionismo e empoderamento”,
no Complexo Fepasa. Atualmente, as
Assessorias Municipais desenvolvem
ações não apenas em Direitos
Humanos, mas em várias áreas.
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Captações (em bens e serviços) por
meio da Rede desde 2018

R$ 10.521.844,31
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