Local: Associação Crescer Sempre
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião r1

Data: 27/11/2008, 8:30

(Rua Pasquale Gallupi 939)

ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Helena/Mônica
Folha: 1 / 3

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado)

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior (Cristina, Entreatos)
1. Pesquisa Geração de Renda: Clarice (Watts), Cristina (Entreatos) e Paula
(Cobrape/HabiSul) disseram sobre a pendência da pesquisa do Projeto de
geração de renda (condição profissional verso expectativa); prevista sua
finalização para janeiro/2009. Cristina (Entreatos) informa que faltam as macroestratégias para finalizar a pesquisa. Clarice (Watts) circulou no grupo o
relatório estatístico da pesquisa. Mônica (Casa da Amizade) sugeriu que a
pesquisa (relatório estatístico) seja colocada no site para que os participantes
da Multientidades tenham acesso; acrescenta ser interessante os dados da
pesquisa serem analisados em breve pois há situações dinâmicas. Clarice vai
encaminhar a solicitação aos autores (pesquisadores do Núcleo da USP).
Glorialuz (Crescer.Sempre) pergunta se os pesquisadores irão indicar possíveis
agentes financiadores. Clarice (Watts) diz que o relatório só dará sugestões se
houver boas idéias; quem tiver sugestões a fazer, poderá enviá-las ao grupo de
trabalho centralizando na ONG Entreatos. Para ações imediatas, como
confecção de uniformes, não há necessidade de aguardar a finalização da
pesquisa/ mobilizar a Comunidade. Clarice diz que tem que mobilizar as
famílias através de ação concentrada, focada para obter resultado de trabalho
sustentável; participar com este objetivo e transformar estratégias em ações
específicas.

info

2. Capacitação Profissional ligada à moda: o SENAI e SENAC identificaram
que o mercado vem solicitando profissionais capacitados na área da moda.
Clarice e Cristina explicaram sobre a possibilidade de uma Unidade Móvel
funcionando em 3 períodos, para atender gratuitamente os interessados em
cursos no segmento da moda (auxiliar de modelista de roupas, costureira de
máquina reta e overloque, mecânico de máquina reta e overloque). Cristina
(Entreatos, cel 9683-5540) informou o endereço da Entreatos (rua Silveira
Sampaio – tel. 3742-1318, Casa de Pedra) para interessados que desejarem
fazer inscrição para cursos em parceria com o SENAI e SENAC; acrescenta
que, até o dia 03/12/2009, quem tiver fichas preenchidas deve telefonar para a
Entreatos retirá-las. Clarice (Watts, cel 9745-7041) informa que a Unidade
móvel do SENAI se instalará na Comunidade de acordo com a demanda para
os cursos; no caminhão cabem aproximadamente 20 alunos. Objetiva-se que os
participantes dos cursos trabalhem meio período e em contra turno, estudem 2
h/dia.
3. Alterações na atuação do PEC: Katia (ass. Social do PEC) diz que o
Ambulatório Einstein passará por processo de mudança em parceria com o
poder público. Atualmente o trabalho é paralelo ao do SUS; será desenvolvido a
partir de janeiro/2009 um trabalho complementar. Passará a atuar como
unidade de referencia (ambulatório de especialidades) complementar ao
PSF/UBS, correspondente a uma base de 22.000 crianças. Crianças saudáveis
passarão gradativamente para UBS. O trabalho clínico com desnutrição
continuará a ser efetuado. O trabalho existente permanece, porém a criança
não mais terá Seguro Saúde; ao invés de assumir o pagamento do seguro
saúde, o Einstein prestará apoio aos hospitais de referencia da região, através
da contratação de médicos, fornecimento de equipamentos e exames. O

Entreatos

1/12/08
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objetivo de atender as crianças doentes; reforçando a rede para que o
atendimento seja realizado no SUS. Só serão atendidas as crianças residentes
em Paraisópolis. O PECP também fornecerá atendimento em psicologia,
fonoterapia e fisioterapia. Katia esclarecerá em outra oportunidade a origem do
número 22.000 para a base de atendimento. Katia esclarece que a atual faixa
etária de atendimento (0-10 a) poderá eventualmente ser aumentada. Mônica
comenta que as entidades filantrópicas são isentas de repassar aos cofres
públicos a contribuição patronal sobre a folha de pagamentos da instituição, que
passa a ser destinada à filantropia, com ações voltadas à população carente.
4. UBS I: Neuza (agente comunitária de saúde) divulgou que a partir de
jan/2009 contarão com 5 profissionais NASF e 2 dentistas. Comentou sobre a
boa qualidade de atendimento do Hospital do Campo Limpo. Perguntada sobre
o numero de equipes do programa PSF, esclareceu que são hoje 5 em
Paraisópolis (mesmo numero de março/2004) e que cada equipe atende 1000
famílias em média.
5. Avaliação da Mostra Cultural: Creusa (Espaço Nossa Casa) refere que foi
excelente e que todos deveriam estar presentes para conferir. Diane (Bovespa)
comenta que a Mostra Cultural traz um visão coletiva, ação, planejamento
execução (“muito legal!”). Na reunião de avaliação do Grupo de Gestores ficou
definido que o tema para Mostra 2009 será “Tradição e Resgate das Raízes de
Paraisópolis”
6. Ensino Fundamental de 9 anos: Silvia (CP da EMEF Casarão) explica que
a partir de 2009 as escolas municipais de Paraisópolis oferecerão turnos de 5
horas. Assim sendo as escolas operarão: primeiro período = 7-12h; segundo
período = 13h30-18h30; EJA (educação de jovens e adultos) = 19-23h. A notícia
foi recebida com muito entusiasmo pelo grupo que vem batalhando há muitos
anos pelo aumento da jornada escolar das crianças. Silvia esclareceu que agora
a criança entra na EMEF completando 6 anos de idade naquele ano. Ficou
combinado que Glorialuz (Crescer Sempre, coordenadora do programa
Parceria) preparará, para a reunião de jan/2009, material de apoio com a
legislação sobre o EF de 9 anos. Cogita-se reativar o Grupo de Trabalho
correlato, dado o potencial problema de vagas para 2010.
7. Piscina na Entreatos: Cristina informa que há uma piscina ociosa na Ong
Entreatos. Tem o objetivo de abri-la à Comunidade (aulas de natação e
hidroginástica) mas não dispõe de professor de educação física. Aceita parceria
com ONGs e pessoas físicas que ofereçam esta possibilidade. Divulgou os
cursos de artes marciais e a montagem em curso de uma brinquedoteca.
8. Campanha dos 16 Dias de ATIVISMO pelo Fim da Violência contra a
Mulher – Katia distribuiu folhetos de divulgação da atividade de 29/11/08.
9.Eleição para a União de Moradores e Comércio de Paraisópolis – Neuza
(UBS) divulga que haverá eleição para diretoria da União de Moradores de
Paraisópolis, com varias urnas espalhadas pela comunidade.
10. Instituto ECOAR para Cidadania: Cristina (Entretatos) divulgou que
através desta parceria serão oferecidos 4 encontros de capacitação de
catadores de material reciclável.
11. Oficina de Futuro: Silvia (EMEF Casarão) divulgou que em 21/nov/08
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Bovespa

6/12 9:30

DESCRIÇÃO
professoras da escola participaram do curso sobre proteção de mananciais e
estudo sobre Guarapiranga, tendo sido construído o “muro da lamentações” e
a “árvore dos sonhos”. Há proposta de implantação da Agenda 21 Escolar.
12. Concurso de Direitos Humanos: Diane (Bovespa) convidou para a
cerimonia de entrega dos prêmios
13. Curso de Gestão Cultural no PEC: Ana Paula (Casa da Amizade)
relatou participação no curso realizado em 1-15-22/nov/08.
14. Mutirão da Saúde: Neuza (UBS) divulgou que será realizado na União de
Moradores
15. Formato das reuniões de Multi: foram discutidas algumas alternativas
para melhorar eficácia das reuniões. Novos participantes solicitaram inclusão
na distribuição de mensagens do e-groups Multi. Foi cogitada a idéia de se
convidar esporádicamente especialistas para ocupar parte da reunião
abordando temas como gravidez na adolescência, trabalho em rede, etc.
Comentou-se sobre a experiência anterior de formação de grupos de trabalho
específicos nos casos em que não era viável abordar com profundidade,
durante a reunião mensal de Multi, temas de interesse comum
16. Próxima reunião: será no Canteiro de Obras da Empreiteira Planova Via –
R. José Carlos de Toledo Pizza 66/99.
Pauta:
•

Resultado da pesquisa Geração de Renda, status da unidade móvel SENAI

•

Ensino Fundamental de 9 anos

•

Mudanças no PEC (Lídio, Eliana)
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29/1/09 8:30
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