FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: União de Moradores (R. Ernest Renam)
ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 24/04/2008, 8:30
Por: Lucia
Folha:

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
1. EE M. Zilda: Mineiro (UMDMCP) divulgou que diretora anunciou
disponibilidade de equipe de limpeza na escola a partir de maio 2008.

info

2. Sistema HabiSP: Lúcia justificou a ausência de M. Teresa e solicitou
adiamento do tema previsto na pauta original. Esclareceu que o sistema
cruza dados de riscos e vulnerabilidade de favelas para definir prioridades
para intervenção (ex.: obras).

M. Teresa

29/mai/08

3. KOMEN: Eliana (PEC) apresentou Lúcia (psicóloga especialista em
oncologia), representante da ONG Susan G. Komen for the Cure, entidade
que existe há 25 anos. Foi divulgado o projeto Iniciativa Global para
Conscientização sobre Câncer de Mama, que está sendo desenvolvido em
vários países para criar uma rede de ativistas. No Brasil, onde o maior
problema é a descoberta tardia do câncer, a entidade líder do projeto é o
HAE/PEC. Treinamento = 5 módulos teóricos + 1 trabalho prático de
diagnóstico/levantamento de dados da comunidade de Paraisópolis
(população feminina com mais de 40a, acesso à mamografia, entrevistas com
lideranças). Em jun/08 será divulgado o Planejamento Estratégico resultante.

info

-

4. Site: já está funcionando em caráter preliminar www.paraisopolis.org com
atas do Fórum Multientidades e links para outros orgãos. Criado grupo de
trabalho (Joildo, Gilson, Mônica, Diane, P. Henrique) e agendada reunião.

GT site

9/5/08

5. Habitat para Humanidade: Therese divulgou que continuam buscando
parceiro local para intervenção de pintura de paredes.

organizações

imediato

6. Geração de Renda: O debate em torno deste tema foi retomado com
várias sugestões e opiniões. Há necessidade de se delinear um perfil para
este trabalho, montar um grupo com os trabalhadores informais de
Paraisópolis - foco da geração de renda e meio ambiente voltado para
reciclagem de lixo. Comentou-se que o foco na educação ambiental é
somente um dos eixos, devendo ser levado em consideração que o público é
múltiplo, sendo necessário verificar outras iniciativas e potencialidades.

Info

-

8:00
(União)

Foi ainda sugerido que houvesse a assessoria de um especialista nesta área,
dada a complexidade deste trabalho, salientado que é necessário ficar atento
apenas para o risco de propostas desconectadas da realidade de
Paraisópolis.
Jonas levanta a necessidade de cursos de capacitação para jovens, assim
ações voltadas à geração de renda, exemplificando com o Projeto Cozinha
Escola (Nutrir). Gilson esclarece que neste projeto 10 jovens de 18 a 23 anos
(escolhidos entre 118 inscritos) recebem treinamento para chef de cozinha na
cozinha comunitária da União de Moradores, com bolsa auxilio ½ SM e com
objetivo de que estes tornem-se agentes multiplicadores.
O GT Geração de Trabalho e Renda retomará suas discussões,
sistematizando uma proposta para a próxima reunião. O grupo ampliado é
composto dos seguintes membros: Cristina – Entreatos; Diane – Bovespa;
Eliane – Lumiar, Sr. Mineiro – UMMDMCP; Eliane – PEC; Lucia – Habi Sul.
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info

-

HabiSul

6/5/08
17:30
(PEC)

info

-

DESCRIÇÃO
7. SAJU – Serviço de Assessoria Jurídica – Centro Acadêmico 11 de
Agosto (USP- Faculdade de Direito S. Francisco): Apresentação do Saju,
através de seu representante, Marco Aurélio (Lelo), que se fará presente nas
reuniões do Fórum. Informou ainda que Saju, através do convênio com a
PMSP e em parceria com o escritório modelo da PUC/SP, está
desenvolvendo ação de usucapião coletivo na Quadra 46 (R. Melchior
GiolaxRua IratingaxR. Herbert Spencer). É um projeto piloto de implantação
do Estatuto da Cidade tendo o usocapião como mecanismo de regularização
fundiária. Atualmente o processo está em fase de perícia. Alertou para o fato
de constar na informação da PMSP junto ao processo a necessidade de
remoção de algumas casas. Posto que não era de conhecimento de Habi Sul
tal informação, sugeriu-se que este assunto seja tratado no Conselho Gestor
de Urbanização de Paraisopolis.
8. Eleição do Conselho Tutelar: A eleição do Conselho Tutelar, com a
candidata Neusa, não mais ocorrerá. Foi esclarecido que isto não se deve ao
fato de falta de documentos ou encaminhamento fora do prazo, e sim ao fato
que a eleição de maio/2008 será para um representante do Jd. São Luis (e
não mais para Paraisópolis como presumido anteriormente). Portanto os
casos relativos a CT devem ser encaminhados aos conselheiros de Campo
Limpo e Jd. São Luis.
9. Dança da 3ª Idade: Neusa informa que o grupo Harmonia da 3ª idade, que
faz caminhadas em Paraisopolis, vai iniciar Projeto de Dança. Reúnem-se em
espaço cedido pelo vereador Jose Rolim, na Rua Itajubaquara, 248. O foco
deste grupo é a saúde física e mental de pessoas acima de 40 anos.
Encontros do grupo de dança ocorrem toda 5ª feira – 8 às 10 hs e toda ultima
5ª feira do mês 18 às 22 hs .

inauguração

8/5/08

10. Mutirão de Dengue: Neusa informou que as equipes de saúde da UBS II
estão visitando aos sábados, das 9 às 13 hs, as casas dos moradores que
não se encontram durante a semana,. A perspectiva é que este mutirão tenha
visitado 100% das casas até o final do ano.

info

-

11. Mães Mágicas: Mônica (Casa da Amizade) informa que o passeio
realizado com 100 crianças ao Memorial da América Latina foi um sucesso e
convida para evento de comemoração do Dia das Mães: espetáculo “Mães
Mágicas”.

info

10/5/08,

12. CDHU Campo Limpo I: Jonas informa que foi inaugurado o
empreendimento em 22/4/08 e registra a satisfação dos moradores que estão
residindo nos apartamentos (55m2, portaria, garagem, playground).

info

11:30
(Quadra da
Amizade)
-

13. Casa de Cultura e Cidadania: Cristina solicita informação do projeto,
reiterando a disponibilidade de espaço físico na Entreatos.
Gilson esclarece que este projeto terá 15 oficinas espalhadas em várias
áreas, que este ocorrerá através do Ministério da Cultura (MINC) – Lei
Rouanet. Como ainda não está totalmente fechado com os patrocinadores, as
informações ainda não podem ser abertas e socializadas. Atualmente está
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14. 2a Semana Cultural das Bibliotecas de Paraisopolis: informe reiterado,
convidando à participação de todos, conforme programação anexa distribuída
entre os participantes. Ao final da reunião de Multi os presentes dirigiram-se
para o andar térreo para café de lançamento/autógrafos do livro de Estevão
(Gaudi).

organizações

22-26/4/08

15. Lavanderia Comunitária: Será implantada em Paraisópolis em parceria
com a Arno. Similar a projeto já desenvolvido em Heliópolis.

info

-

organizações

imediato

17. Criação de Parque em Paraisópolis; Vereador José Rolim informa sobre
a criação de um parque em Paraisópolis, em área de 40 mil m2 próxima ao
Instituto Entreatos, cuja aprovação é projeto de sua autoria. Informa que está
em processo de desapropriação mais 10 mil m2 para área de lazer, mas que
este não é de sua autoria.

info

-

18. Trabalho Social – Urbanização: informado por Habi Sul que a Diagonal
não mais prestará serviço em Paraisópolis, decorrente da licitação havida
para as áreas com recursos do PAC. O trabalho social passará a ser
desenvolvido pela equipe social da Cobrape. Desta forma desliga-se deste
trabalho a Assistente Social Cida, profissional destacada para as intervenções
e articulação junto às organizações e lideranças; houve moção coletiva de
agradecimento à participação proativa de Cida nas reuniões de Multientidades
nos últimos 2 anos.

info

-

todos

29/mai/08
8:30

DESCRIÇÃO
pesquisando espaços físicos para a realização das oficinas.

16. Cinema Nacional: União de Moradores informa que dispõe de 6 mil
ingressos para Cinemark e está disponibilizando para as organizações que
desejem utiliza-los junto aos moradores.

19. Limpurb: Habi Sul informa que teve reunião com Limpurb com a
finalidade de encaminhar soluções aos problemas do lixo. A Limpurb está
estudando outros pontos para colocação de caçambas, mesmo reconhecendo
os incômodos que estas causam aos moradores próximos à elas. Porém
somente será possível não mais termos caçambas, quando todas as ruas
forem pavimentadas e o caminhão tiver acesso às ruas. Explicitado também
que a Limpurb fará palestras junto aos moradores referente ao
armazenamento correto e separação do lixo reciclável. Habi Sul informa ainda
que está iniciando uma intervenção piloto junto aos catadores. Local em
estudo na “franja” de Paraisopolis O propósito é desenvolver ações sócioeducativas que se somem a outras intervenções voltadas à questão do meio
ambiente e geração de trabalho e renda..
20. Próxima reunião: a ser realizada na UBS Paraisopolis I (R. Melchior Giola)
Pauta: Geração de Renda (devolutiva e trabalho), Site Multientidades,
Sistema HabiSP (www.habisp.inf.br), Cadastro Único – PAC.
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