








NCI Vida Ativa
O projeto vida ativa existe desde 1992 e tem como objetivo atender à deman-
da social de cidadão em idade avançada, entender e aprofundar conhecimentos 
sobre suas necessidades culturais, socioeconômicas, políticas, educacionais, de 
saúde, contribuindo para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvi-
mento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e 
familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social. Neste serviço 
atendemos 200 familias por mês.



NCI Alegria Pura
O projeto Alegria Pura existe desde 1995 tem como objetivo atender à deman-
da social de cidadão em idade avançada, entender e aprofundar conhecimentos 
sobre suas necessidades culturais, socioeconômicas, políticas, educacionais, de 
saúde, contribuindo para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvi-
mento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e 
familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social. Neste serviço 
atendemos 130 familias por mês. 



NCI Vitória 
O projeto vitória existe desde 2010 e tem como objetivo atender à demanda so-
cial de cidadão em idade avançada, entender e aprofundar conhecimentos sobre 
suas necessidades culturais, socioeconômicas, políticas, educacionais, de saúde, 
contribuindo para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da 
autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, 
prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social. Neste serviço atende-
mos 100 familias por mês.  



CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER - MULHERES VIVAS (2011)
O projeto Mulheres Vivas tem como objetivo acolher, oferecer apoio e proteção a 
mulheres em situação de violência, independente de idade, etnia, religião, aten-
dimento psicossocial, geração de renda, orientações e encaminhamento jurídico 
necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortaleci-
mento da mulher, autonomia, protagonismo, e o resgate de sua cidadania. Neste 
serviço atendemos 150 familias por mês. 



MOVA - Movimento de Alfabetização (2002)
Este projeto tem como objetivo atender jovens e adultos não alfabetizados, hoje 
temos três turmas de vinte jovens cada, sendo alfabetizados em uma metodolo-
gia de Educação Popular. Inspira do no Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos (MOVA), criado por Paulo Freire, fortalece a inclusão social e a garantia 
do direito humano à educação, a redução do analfabetismo no Brasil, a geração 
de trabalho e renda e, com isso, contribuir para a construção de políticas públi-
cas para a Educação de Jovens e Adultos.



PONTO DE CULTURA – TENDA DA TERCEIRA IDADE (2008)
Este projeto teve como objetivo trabalhar o resgate dos Idosos da periferia da 
zona sul de São Paulo como agentes multiplicadores de cultura popular, promo-
vendo encontros entre estes idosos com jovens da comunidade.



FINANÇAS SOLIDÁRIAS
Desde 2009 a SENAES desenvolve parceria com a Rede Brasileira de Bancos Co-
munitários. A União Popular de Mulheres é sede do Banco Comunitario União 
Sampaio, inaugurado em 2009, que tem como objetivo democratizar o acesso a 
serviços financeiros e bancários através da construção de um serviço financeiro 
solidário em rede, de natureza associativa e comunitária, voltado para a geração 
de trabalho e renda numa perspectiva da Economia Solidária e assim reorganizar 
o consumo e a produção da comunidade aquecendo a economia local.



MULHERES PERIFERICAS CANTAM (2010)
O Projeto teve como fundamento a promoção da cultura local jovem femini-
na, através do incentivo a produção e difusão da cultura popular misturando o 
contemporâneo com o de raiz. Deste modo, a principal ação do projeto foi jun-
tar mulheres que vivem na periferia, não só em suas casas, como também em 
sua arte, e gravar um CD/DVD. Criando assim novos horizontes e perspectivas a 
essas mulheres artistas da periferia, permitindo talvez a formação de uma nova 
história em suas vidas. 



FUNK CONSCIENTIZA (2010 e 2011)
O Projeto teve como proposta o incentivar a cultura jovem, criando possibilida-
des de debater, produzir e divulgar estas manifestações locais. A principal ferra-
menta do Projeto articular grupos de funk, ofereceremos oficinas socioeducati-
vas e de criação que permitem a apropriação de novas referencias em rodas de 
conversa que possam trabalhar o desenvolvimento do senso crítico, proporcio-
nando aos jovens o desenvolvimento de uma consciência critica cultural e social, 
entendo-se como protagonista na mudança de sua comunidade, gerando condi-
ções teóricas e experiências de transformação da realidade por meio do prota-
gonismo juvenil.



PRÊMIO ECONOMIA VIVA – AGÊNCIA POPULAR DE FOMENTO A CULTURA SOLANO TRINDADE (2010)
A AGÊNCIA DE CULTURA POPULAR SOLANO TRINDADE é um empreendimento cultural que vem sen-
do construído por jovens que possuem ações culturais na zona sul de São Paulo e tem como proposta o 
fomento e o fortalecimento da economia da cultura criativa, através do incentivo a produção e difusão da 
cultura popular.
E pensando nas formas de organização que possibilitem a autoprodução das ações culturais para alçarem 
sua sustentabilidade econômica, a Agência atua em três frentes:
I) FOMENTO à empreendimentos culturais, através de uma linha de crédito cultural, gerenciada pelo Banco 
Comunitário União Sampaio;
II) PRODUÇÃO cultural – ampliando a democratização do acesso aos meios de produção; 
III) COMERCIALIZAÇÃO – através do escoamento e do fortalecimento da Loja Sociocultural. A proposta é 
que essas três linhas de atuação tenham sua intersecção no uso da Moeda Solidária.



CORREDOR CULTURAL (2012)
Este projeto teve como objetivo envolver a comunidade e despertar o interesse, sobretudo das crianças, 
adolescentes e jovens junto às suas famílias, em atividades artístico-culturais e formativas que dêem vazão 
à riqueza e diversidade cultural produzida na periferia de São Paulo, para isso foi organizado cinco encontros 
culturais um em cada canto da cidade.



PADARIA ARTESANAL (2013)
Este projeto tem como objetivo levar as mulheres da periferia da zona sul de São Paulo, oficinas de profissio-
nalização na área de panificação



PERCURSO EM DEFESA DA DIVERSIDADE CULTURAL (2013)
Este projeto teve como objetivo, colocar os jovens como protagonista através da promoção de um espaço 
de troca entre poder publico e movimentos populares. Foram realizados 13 encontros onde debatemos, 
economia solidaria, genocídio da juventude, educação, assistência social, gênero, entre outros temas. Como 
resultado deste processo criou-se uma rede de proteção e um espaço de denuncia que é o Observatório de 
Direitos. 



ESCOLA DE MODA (Fase 1 - 2013 e Fase 2 - 2014)
Este projeto tem como objetivo levar as mulheres da periferia da zona sul de São Paulo, oficinas de profis-
sionalização na área da moda



PERCURSOS VAI (2013)
Este projeto teve como objetivo a realização de encontros públicos para apresentar para jovens da cidade de 
São Paulo o edital VAI 1 e VAI 2, assim como assessora-los na elaboração de seus projetos culturais.  Es-
tes encontros ocorreram em 10 locais, sendo eles 2 na norte, 2 na sul, 2 na leste, 1 na oeste, 1 no centro, 1 
para povos tradicionais de matriz áfrica e 1 para os povos guarani, nestes encontros reunimos mais de  mil 
jovens.



SEMANA CULTURA VIVA COMUNITARIA (2014)
Este projeto teve como objetivo realizar um percurso de intercambio entre culturas tradicionais e periféricos, 
através da promoção de uma semana de encontros entre pontos de culturas municipais, pontos de culturas 
estaduais, conselho latino americano cultura viva comunitária e vários representantes de países da America 
Latina, parte dos conselho latino. 



PRÊMIO LELIA GONZALES – TECENDO E TRAÇANDO ARTE (2013)
Este projeto teve como objetivo valorizar o protagonismo feminino nas discussões sobre cultura afrobrasi-
leira, através da promoção de intercâmbio de experiências e reflexões sobre a mulher negra e seus desafios 
como liderança de organizações de cultura popular, para difundir o conhecimento tradicional de trançar, tecer 
e realizar adornos no  cabelos fazendo uma abordagem artística e cultural. Além de discutir a presença do 
racismo sobre a ótica do cabelo crespo e Incentivar o resgate de identidade da população negra, através do 
reconhecimento de suas características corporais naturais. Para isso realizamos 5 atividades em territórios 
onde existe a preservação da memória e atividades culturais ancestrais e que tem a mulher como protagonis-
ta na organização e manutenção da cultura local. 



REDES (2013)
Este projeto tem como objetivo fortalecer a REDE DE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS SOLIDÁRIOS DA 
PERIFERIA URBANA DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO como estratégia de fomento às cadeias pro-
dutivas populares (cultural, alimentação, moda e artesanato), configurando arranjos econômicos territoriais 
de produção, comercialização e consumo solidários, para a promoção do desenvolvimento juvenil, territorial, 
sustentável e solidário no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria.
Para isso atuamos no fortalecimento de 40 empreendimentos culturais solidários de jovens, através de 
assessorias técnicas, fortalecimento dos instrumentos e estratégias de comercialização e troca solidaria de 
produtos, serviços e conhecimento, com a organização de 15 eventos culturais e 2 festivais. Com isso que-
remos fortalecer a cultura periférica e a economia solidária entre os jovens em torno do fortalecimento de 
identidades, tendo como experiência coletiva e prática solidária a organização de dois festivais de cultura 
solidaria.



PONTO DE CULTURA – RODA DAS MESTRAS (2014)
Este projeto tem como objetivo a preservação e promoção da cultura tradicional e periférica, atraves da 
valorização de seus mestres com o desenvolvimento de ações intergeracional, através de registro da orali-
dade, utilizando ferramentas digitais. 



31º BIENAL
Esta parceria teve como objetivo a promoção de saraus e performances na 31° Bienal. Durante quatro 
meses organizaram mais de 30 atividades culturais como sarau, apresentação guarani e de povos tradicio-
nais no hall da 31º bienal, onde possibilitaram a participação de mais de 300 jovens artistas da periferia da 
Cidade de São Paulo, que apresentaram sua produção cultural em um espaço tão importante para as artes 
no Brasil.



9º Edição Jovens Urbanos 
A União Popular de Mulheres, através da Agência Popular Solano Trindade e em parceria com o Cenpec exe-
cutou em 2014  o PROGRAMA JOVENS URBANOS, onde realizou atividades de formação com 15 jovens.
O Programa Jovens Urbanos é um projeto que surge em 2004 com iniciativa da Fundação Itaú Social e 
coordenação técnica do Cenpec, realizado em parceria com instituições sociais localizadas em territórios de 
intervenção do Programa, por meio de ações para juventude que promovam seu desenvolvimento integral.
Dessa forma, o Programa entende que é fundamental que os jovens tenham novas experiências nos cam-
pos cultural, econômico e comunitário, por meio da circulação e apropriação de espaços e equipamentos 
disponíveis nos seus territórios e na cidade; do acesso e apropriação de novas tecnologias; do desenvolvi-
mento da sua expressão e participação na comunidade.
O Programa teve início em abril  e durou cerca de nove meses. As atividades aconteceram 2 dias por sema-
na e foram conduzidas por um educador, ocorrendo no espaço da instituição ou em diferentes espaços do 
bairro e da cidade. O percurso formativo inclui:
Explorações na cidade; Realização de oficinas de curta duração – as experimentações -, conduzidas por 
profissionais especialistas em diversas linguagens como dança, fotografia, graffiti, meio ambiente, moda, 
música, teatro, vídeo, entre muitas outras; e a Formulação e implementação de um projeto de intervenção 
no seu bairro.
O Programa contou ainda com uma ampla rede de parceiros que contribuíram para a formação juvenil, seja 
por meio da cessão de seus espaços, ou através do desenvolvimento de ações pedagógicas. Foram parcei-
ros do Programa: Canal Futura, Centro Cultural da Juventude, Centro Paula Souza/ ETEC, Centro Ruth Cardo-
so, Centro Universitário Maria Antônia, Fábrica de Cultura do Capão Redondo e Instituto Paulo Montenegro. 



Acolhimento de Jovens em LA e PSC
A União Popular de Mulheres é nossa parceria desde 2008 recebendo jovens para executar suas medidas 
socioeducativas como Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade, onde oferecem um leque 
de oportunidade para que esses jovens possam conhecer novas possibilidades. 



Mostra Periférica



Grito pela Paz
No dia 09 de fevereiro de 2012 mais 20 artistas e músicos da periferia se apresentação em um espetáculo 
que acontecerá no Auditório do Ibirapuera em São Paulo. Com o tema Grito pela Paz, o show foi idealizado 
na perspectiva de um grande evento, usando como mote a produção cultural periférica. O publico assistirá 
diversas intervenções nas linguagens de áudio visual,  música e poesia.
O evento faz parte do Festival Grito Rock, que, neste ano, está conectando 300 cidades de 30 países. Além 
da América Latina, regiões da Europa, Oceania, África integram-se a festividade que é produzida de forma 
colaborativa desde 2005. O Grito foi criado como uma alternativa ao carnaval tradicional e este ano acontece 
entre o período de 01 de fevereiro a 03 de março.
Os músicos que se apresentarão serão: integrantes da banda Veja Luz, Z’África Brasil, Wesley Nóog, Zinho 
Trindade, Versão Popular, Amanda Negrasim. Apresentação do Sarau “Não Matarás Nenhum Brasileiro” com 
os poetas Binho, Luan Luando, Washington Grabriel e Serginho Poeta. Haverá performances de dança com a 
Crew Sampa Masters e o Grupo Odara. Ainda haverá participação do mestre griô Aderbal Ashogum. O mestre 
de cerimonia do evento será Baltazar Onório.



QUEBRADA CULTURAL
O Quebrada Cultural, faz parte das ações que os coletivos vêm fazendo na região, em busca de politicas pú-
blicas para Cidade Ademar, Pedreira e Região.



Seminários



Audiências publicas



Nossas Premiações 
• Premio Lélia Gonzalez – SEPPIR 2013 – Protagonismo de organi-
zações de mulheres negras 

• Premio Carrano de Luta Antimanicomial e Direitos humanos - 
maio 2013 - UPM

• Premio Versos em Versos – Espaço Comunidade - maio 2014 -  
UPM

• Premio Santo Dias de Direitos Humanos -  novembro 2006 - As-
sembléia Legislativa – UPM  

• Premio Economia Viva – 2010 MINC – Agencia Popular de Fo-
mento a Cultura Solano Trindade

• Premio Governador do Estado de São Paulo - 2012 – Agencia Po-
pular de Fomento a Cultura Solano Trindade 

• Premio Milton Santos - junho 2013 Câmara municipal de São 
Paulo – Banco Comunitário União Sampaio 



Estudos sobre NÓS
Conheça os trabalhos acadêmicos já realizados sobre nossas práticas.

Dissertação de Doutorado
Universidade federal de São Carlos
Centro de educação e ciências humanas
Programa de pós-graduação em sociologia
Titulo: “Lutas na cidade de São Paulo: Mutirão Recanto da Felicidade e Banco Comunitário 
União Sampaio”
Ano: 2011
Autora: Marta de Aguiar Bergamin

http://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/tes_2011_Lutas_Sao_Paulo_Mutirao.pdf

Dissertação de Mestrado
Universidade de São Paulo (USP)
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)
Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política (ProMuSPP)
Título: “Protagonismo feminino e consciência política: uma análise do papel da economia soli-
dária na ação política da União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências”
Ano: 2014
Autora: Ana Gabriela Moreira Pudenzi

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-28042015-141154/pt-br.php


