


IMPACTOS DA PANDEMIA  - PRINCIPAIS DESTAQUES

Educação

• Dificuldade de acesso para aulas remotas; 

• Retardamento do processo de formação 
escolar;

• Ampliação da defasagem educacional;

Trabalho e renda

• Piora da condição social dos jovens, 
ampliando a busca por trabalho.

• Jovens negros foram mais impactados 
negativamente no mercado de trabalho.

Saúde

• a pandemia fragilizou a saúde mental e o 
convívio social dos jovens.



ANÁLISE DE CONJUNTURA

As questões 
estruturais da 

sociedade ficaram 
explícitas. 

Economia voltou ao 
patamar anterior, 
mas socialmente 

estamos ainda mais 
deficitários

Tecnologia e 
impactos da não 

democratização do 
acesso à internet

Sequelas geracionais 
e complexidade  dos 
impactos e das ações 

de enfrentamento



Resultados dos GTs

1 
Seminário

Jundiaí

• Brotas, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Hortolândia, 
Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Tambaú, Várzea Paulista



Resultados dos GTs

público



Principais impactos

Nuvem de palavras construída a 
partir dos 20 principais impactos 
apontados pelos GTs



Principais impactos

•Evidência de piora na 
saúde mental

•Depressão, ansiedade, 
dentre outros

•Aumento do consumo de 
álcool e outras drogas

Saúde física e 
mental

•Perda de trabalho, renda 
e perspectiva de acesso

•Pior situação do trabalho 
informal, MEIs e 
autônomos

Emprego e 
Renda •Evasão escolar

• Insegurança alimentar

Educação

•Aumento dos casos de 
violência doméstica com o 
isolamento social

• Insegurança alimentar

•Aumento do trabalho 
infantil

Outros 
impactos



Ações e iniciativas

Saúde física e especialmente mental

•Carga horária de atendimento extendida

Educação

•Reforço escolar com atendimento presencial

Programas de inclusão produtiva, trabalho, emprego e renda

Segurança alimentar

•Cartão alimentação

•Arrecadação e distribuição de alimentos

Discussões 
repercutiram 
estes temas 
em todos os 

grupos



Formas de organização – dificuldades e avanços

• Brotas

• Francisco morato

• Franco da rocha

• Hortolândia

• Itatiba,

• Itupeva,

• Jundiaí

• Louveira,

• Tambaú

• Várzea Paulista

Municípios que apontaram 
gestor específico para 
políticas para igualdade 
racial

• Hortolândia

• Jundiaí
Francisco Morato
Tambaú
Fraco da Rocha
Itatiba

Municípios que apontaram 
ter (ou estar estruturando) 
Conselho

• Hortolândia – Comissão de Igualdade 
Racial, na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico

• Jundiaí

• Várzea Paulista (Cadeira no Conselho da 
Cultura)

• Itatiba – Comissão da Igualdade Racial 
(OAB)

• Hortolândia - Comissão da Igualdade 
Racial (OAB e Câmara Municipal)

Municípios que apontaram 
comissões ou outras 
organizações para políticas 
para igualdade racial

*Dentre um total de 12 municípios participantes 



Dificuldades destacadas

Dificuldade em 
mobilizar o poder 
público sobre a 
importância das 
instâncias de 
participação

Falta de 
representação negra 
nos espaços de poder

Comunicação 
e 

engajamento
Dificuldade na 
estruturação dos 
serviços de 
atendimento, em 
especial em 
municípios menores

Falta de atividade 
permanente dos 
conselhos

Custeio e 
manutenção 
dos serviços



Avanços destacados

Cooperação e 
representação

Criação de conselhos e outros canais de 
participação

Ampliação da representatividade

Políticas públicas para 
igualdade racial

Cursos e capacitações digitais, em 
especial para trabalho e renda

Ações transversais

Conectividade e esforço 
dos serviços locais

Uso de apps para manutenção dos 
serviços e comunicação

Mobilização da sociedade civil
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