Local: Unidade Básica de Saúde
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 29/05/2008, 8:30

(UBS Paraisópolis I)
ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Mônica
Folha:

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

PRAZO

1. Sistema HabiSP (www.habisp.inf.br): M. Teresa (HabiSul) apresentou
sessão de transparências sobre o Sistema de Informações para Habitação
Social da cidade de S. Paulo, abrangendo favelas e loteamentos irregulares.
Este sistema usa tecnologias de informações geográficas para
caracterização, classificação, elegibilidade e priorização das áreas de
intervenção da PMSP. O arquivo magnético da apresentação será
disponibilizado ao Fórum Multientidades.

M. Teresa

junho/08

2. CadUnico: Heloisa (SeHabi) esclareceu que para que Paraisópolis esteja
habilitada a receber recursos federais do PAC para a segunda etapa do Plano
de Urbanização será necessário efetuar o Cadastramento Único para
Programas Sociais, na forma de uma parceria entre as Secretarias Municipais
de Habitação e de Desenvolvimento Social. Para aplicação deste cadastro
domiciliar foi contratado o IBOPE, que deverá executá-lo no prazo de um mês
(junho). Para isto trabalharão inclusive aos sábados e domingos. Patricia
(SMADS) pede ajuda da Multientidades para divulgar que este cadastramento
não significa necessariamente inserção da família em programas de
transferência de renda (ex: renda mínima, renda cidadã, bolsa família, PETI,
ação jovem, etc.). Serão cadastrados somente aqueles domicílios que
constam do cadastro anterior de SeHabi (~17.000 domicílios). Gilson (União)
sugere que os cadastradores sejam contratados na comunidade. A
representante do IBOPE ficou de estudar a viabilidade.

Info

unho/08

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior

Patricia esclareceu os documentos requeridos em cada domicilio: CPF e RG
do responsável, RG ou certidão de nascimento dos demais moradores. Ficou
agendada reunião para maiores detalhes sobre o planejamento deste
cadastro.
3. Geração de Renda: a convite do grupo de trabalho especifico Tatiana
(Aliança Emprendedora) fez apresentação sobre o trabalho desta entidade,
cuja missão é “Unir forças para gerar trabalho, renda e desenvolvimento local
através do estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento de
microempreendedores e grupos comunitários em comunidades de baixa
renda”. O conceito básico é “ajudar a montar a peixaria” ao invés do clássico
“ensinar a pescar”. Atuam em vários estados iniciaram sua atuação em SP
em abr/2008. Dão apoio a microempreendedores, associações, cooperativas
e grupos produtivos comunitários. A Solidarium dispõe de loja, catálogos,
espaços solidários (ex: Wal Mart), quiosque, blog, etc., bem como site de
comércio eletrônico em desenvolvimento. Fornecem apoio a organizações
de catadores de materiais recicláveis. Na área de Negócios Inclusivos vem
produzindo “móveis para a base da pirâmide”. Pretendem “Fazer da
Economia um Lugar para Todos!”.

SeHabi/SMADS

+ IBOPE+

6/jun/08

interessados

info

-

Clarice (Consultoria Watts) propôs que fosse aplicada em Paraisopolis uma
enquête rápida referente ao assunto de geração de renda auto-sustentável –
uma espécie de laboratório.
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DESCRIÇÃO
Foi esclarecido por SeHabi que no escopo da gerenciadora Cobrape está a
questão da geração de renda, sendo que neste ambiro os 2 focos atuais são
o Projeto Magia da Reforma e o ecoponto/central de triagem para catadores.
Regina (SeHabi) mencionou que continuam sendo realizadas reuniões
semanais com catadores de lixo.
Ficou agendada reunião do GT para continuidade do tema.
4. Projeto Magia da Reforma: Carina (ABCP – Associação Brasileira de
Cimento Portland) divulgou o projeto destinado a estimular a melhoria das
casas através do revestimento de fachadas. Convidou para o lançamento da
campanha (na R. Itajubaquara e Ernest Renam).
5. SAJU – Serviço de Assessoria Jurídica – Centro Acadêmico 11 de
Agosto (USP- Faculdade de Direito S. Francisco): com relação ao tópico
mencionado na reunião anterior sobre a eventual necessidade de remoções
no curso do trabalho de urbanização da quadra 46 (R. Melchior GiolaxRua
IratingaxR. Herbert Spencer), foi mencionado foi possível contornar o
problema decorrente de uma nova casa que interrompia a viela e assim no
momento não está prevista nenhuma remoção ou readequação. Conforme
cronograma a próxima quadra a ser urbanizada é a da Pirâmide.
6. Ecofuturo: Laura e Rachel Carneiro (Ecofuturo) apresentaram o projeto
de implantação de bibliotecas comunitárias e programas de leitura. O Instituto
é mantido pela Suzano; com incentivos da Lei Rouanet já implantaram no
Brasil 70 bibliotecas. Estão cientes de que em Paraisópolis existem 7
bibliotecas e gostariam de sondar a comunidade sobre o interesse na
participação no projeto. Ficou agendada reunião de GT especifico.

10/6/08
GT geração
de renda

9. Próxima reunião: a ser realizada na EE Homero (R. Herbert Spencer)
Pauta:
- site Multientidades, Geração de Renda, Instituto Cognita

(Entreatos)
21/6/08

todos

11-16h

info

11/6/08
GT biblioteca

9h
(Uniaõ)

7. Curso Meio Ambiente e Cultura: Diane (Bovespa) divulgou curso aberto
para jovens de 14-18 a.
8. Site: Mônica relatou que o GT já fez um primeiro esboço a ser discutido
com o grupo de Multi. Dado o fato da pauta da presente reunião ter tido
alguns assuntos polêmicos e que geraram extensas discussões, este tópico
ficou adiado para a próxima reunião, sendo acordada a importância de
abordá-lo com profundidade. Agendada reunião do GT especifico.

9-11h

3ªe 5ª f
9-11h
GT site

4/6/8 (a
confirmar)
8:00
(União)

todos

26/jun/08
8:30
31/jul/08
8:30

A reunião seguinte será no Espaço Nossa Casa.

FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo

