Ata da Reunião Multientidades
Leitura da ata da última reunião
Dia 22 de maio haverá um seminário que tratará de assuntos sobre adolescência e será o
próximo passo para que os participantes dos subgrupos tomem as próximas ações. Foram
feitas as devidas correções.
Foi feita a apresentação dos participantes e apresentação do convidado da Mônica (casa da
amizade) o Vagner (Guiné) do Instituto Sou da Paz que falará sobre os projetos realizados
pelo instituto.
Informes:
D. Maria Izabel (Ponte) colocou o caso da pensão alimentícia. Iniciou um debate sobre as
urgências para tratar o caso de gravidez na adolescência. D.Wanda foi indicada por um grupo
de advogados que atua na comunidade. Mas esta não foi encontrada e não retornou. Colocou
que se o consenso continuar para resolver isto e propôs que podem ser feitos grupos para
discutir sobre as responsabilidades da paternidade/ maternidade. O grupo continua achando
necessário a presença de um advogado e informou que iria buscar outro. D. Maria Isabel acha
que devemos estabelecer pequenas áreas de lazer para os jovens não ficarem em casa e
nem na rua – a sugestão é a montagem de parquinhos.
D. Bárbara e suas assistentes pediram subsídios para melhorar a área externa do posto de
saúde, porém não há estacionamento para os médicos. A agente colocou que a solicitação
tem como objetivo o embelezamento, mas é preciso avaliar as condições de trabalho dos
funcionários do posto. D. Isabel colocou que ali há ainda o problema de higiene do lixo, pois
ficam algumas caçambas praticamente de frente do posto e do lado da EMEF Paulo Freire e
que nunca foram lavadas. Zé Rolim sugeriu que na próxima reunião estejam presentes os
representantes da Subprefeitura e da Empresa Qualit. D. Maria Isabel informa que a
numeração das ruas já foi finalizada e que das vielas e becos ainda não. Ela acha um absurdo
mais de 50 mil pessoas ainda não puderem ter endereço. Eliane sugeriu encaminhar na
reunião de Urbanização que ocorrerá no dia 30 de abril.
Malú - (SAS) está montando o Programa de Assistência Social à Família, mas para isso há
necessidade de espaços e pediu para que as pessoas do grupo possam ceder e que essa
instituição possa também encaminhar as famílias para o programa. Em Paraisópolis pretendese montar quatro turmas com 30 pessoas cada. O objetivo do programa é trabalhar o social,
direitos, cidadania. Esse programa é uma parceria da IBEAC, UNISA, CEBECA –Interlagos.
Os encontros serão quinzenais com a duração de 2 horas cada. Para fazer a inscrição são
necessários: nome, endereço e rg dos interessados. Malú aproveita para convidar para o
encerramento da oficina que acontece com um grupo de 50 idosos na igreja São José
passará o e-mail para o grupo na internet.
Tiaraju (SEBRAP) – pediu desculpas, pois teriam que fazer uma apresentação, devido a
compromissos assumidos não puderam fazer. Cida informa que pegou os dados do IBGE e
mapeou efetuando uma pesquisa na área de saúde e que poderá vir apresentar na próxima
reunião um documentário de 20 minutos onde poderá divulgar as questões das pesquisas
antropológicas. O vídeo segundo Claudia traz uma imagem verdadeira da comunidade. Há um
projeto desenvolvido pela FARESP (Centro de Estudos da Metrópole) e o ECA que será
responsável pela parte audiovisual do documentário.
Paulo sugeriu a ampliação do jornal dos Grêmios Estudantis que divulguem as ações da
multientidades, mas para isso poderíamos buscar apoio de alguns jornalistas que morram na
região. Malú (SAS) informa que através de dados cruzados STDI (departamento de
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informação Mapeamento) que há 13 áreas de alta vulnerabilidade, sendo assim eles não tem
acesso a nenhum tipo de atendimento. Ela coloca ainda que esse Fórum deve ter uma
postura mais atuante no que se refere a ação. Sempre há os informes, mas acaba-se não
tendo uma articulação. Devemos definir o que é prioridades e quais são os passos a serem
tomados.
Gilson (Grêmios/ Alfabetização/ Reciclagem) informa e distribui o jornal dos Grêmios
Estudantis e agradece a Associação Crescer Sempre pelo patrocínio. Informa que houve uma
grande movimentação na comunidade devido a campanha para as eleições dos Grêmios e
que os mesmos já foram eleitos e que são em 5 no total. Esses Grêmios estão se
organizando juntamente com outros jovens de Paraisópolis para montarem um fórum para
que neste fórum possam participar das atividades e discutir assuntos referentes aos jovens na
comunidade (haverá uma grande festa de posse do fórum e todos serão convidados).
Receberam os parabéns pelo jornal e pela iniciativa. Gilson continua informando que o curso
de Alfabetização de Adultos (Programa Brasil Alfabetizado) já tem 13 salas funcionando e
aproximadamente 300 alunos participando, destes 300 têm 12 que estão adiantados e não se
encaixam no projeto, mas querem muito estudar. Pedi um assessoria para fazer
encaminhamentos para algumas instituições que trabalham com adultos como por exemplo, a
Associação Crescer Sempre, Obra Social Pio XII, Paulo Freire. Gilson lembra que esse
programa é de alfabetização e informação, sendo assim necessita saber das informações de
interesse da comunidade para que possa informar as alfabetizadoras e também avisa se as
entidades tiverem demanda para alfabetização podem encaminhar. Paulo sugere que faça
uma apresentação do projeto e relacione as dificuldades/ necessidades, fazer um orçamento
para que possa encaminhar e tentar uma parceria. Sobre o projeto de reciclagem Gilson
informa que todos os domingos às 15 hora tem reunião na União de Moradores e que tem 10
pessoas no grupo que está fazendo um curso. Colocou a necessidade de um espaço para a
montagem do projeto e que o mesmo estava sendo pesquisado. Foi informado sobre o projeto
existente na comunidade que foi iniciativa da multientidades em 2001 e quem poderia dar
maiores informações seria Margareth (creche) e Cristina (OCCA). Continuando o informe
Gilson diz que foi procurado por uma moça da USP chamada Dolores e que a mesma está
colhendo depoimento das alfabetizadoras e alfabetizandos para a edição de um livro. E
cobrou uma ação referente a última reunião onde visitamos uma área de risco próximo a casa
da amizade e foi constatado que a qualquer momento os barracos poderiam desabar e
também informou que um rapaz do grotão o procurou para pedir ajuda, pois havia invadido um
espaço com outras pessoas e tiveram que sair escoltados pela polícia e não tem onde ficar.
As agentes de Saúde (UBS) informa sobre um abaixo assinado para aumentar a equipe o
Posto de Paraisópolis que não encaminharam carta do fórum ou da união e que também no
dia 07 de abril iniciou-se a caminhada e no dia 20 de maio vai abrir um conselho de
coordenadoria.
Anderson (Grupo de jovens da igreja) – fala de um novo projeto dos jovens que consiste na
distribuição de alimentos como sopão preparados nas áreas mais carentes da comunidade. A
primeira distribuição será na sexta-feira às 19 e 30 famílias serão beneficiadas. Anderson diz
que necessitam de apoio, patrocínio para dar continuidade no projeto que sta sendo realizado
na igreja São José.
A professora Emira da Escola Etelvina propõem democratizar os concursos públicos dentro da
nossa comunidade, dando treinamento para que eles possam passar e criando um fundo para
que quando ele não possa pagar a inscrição o fundo seja usado.
Eliana (PEC) informa da realização do Projeto de Educação e Cidadania que consiste em
realizar aulas de reforço escolar para crianças entre 7 e 10 anos. Comunica também sobre a II
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semana de Combate e Prevenção de Incêndios e Queimaduras, as inscrições serão feitas
entre os dias 25 e 28 de maio. Eliana sugeriu que para as próximas reuniões os informes
sejam breves e se possível escritos com cópias para todos. Assim otimizamos o tempo e
utilizamos para tratar de assuntos da pauta.
O José Rolim (União de Moradores) – informou que existem 2 advogados que estão dando
uma assessoria jurídica na união. A aliança feminina doaram 300 vagas mensais para que as
mulheres da comunidade pudessem se tratar. Mais de 100 mulheres já foram lá para fazer
uma consulta e voltaram na união para elogiar o atendimento e o tratamento que receberão
na Aliança, o PEC está estudando uma possível parceria com a Aliança Feminina. Referente
ao assunto que foi levantado referente as pessoas que foram retiradas do local invadido o
Rolim esteve na Subprefeitura para ter uma conversar com o Subprefeito Ramiro Meves e o
mesmo se comprometeu a estar na segunda-feira com o engenheiro para avaliar o local para
que possam ser dadas bolsas de materiais, as pessoas que não quiserem e decidirem voltar
para sua terra natal será liberada uma verba de 4 mil para custear as passagens. No dia 21
de maio às 10 horas a Assembléia Legislativa fará uma homenagem ao PEC e suas
voluntárias. Houve um boato na subprefeitura que sairá o Parque Paraisópolis, pois houve a
desapropriação do terreno da Rua Silveira Sampaio. CEF estará abrindo contas corrente e
poupança na união a partir da próxima semana. Rolim convida as diretoras a estar reunidas
para fazer um desfile no dia 07 de setembro na comunidade, Gilson fica responsável pela
convocação das diretoras para uma reunião para discutir o assunto na Associação Crescer
Sempre.
Instituto Sou da Paz
Wagner (Guiné) – Está sendo realizado o Fórum Social Sul que está reunindo mais de 50
organizações em palestras, workshops e oficinas. O Instituto está organizando 3 oficinas. No
dia 29 e 30 de abril Assembléia da Juventude que estará discutindo sobre o Plano Nacional e
Diretrizes da Política pública da juventude no Brasil. Convidou os jovens da comunidade a
participarem. O Sou da Paz está em fase de luta pela lei do desarmamento, discutiram a
regularização 2005. Sou da Paz quer apoio na divulgação e formação de multiplicadores.
Eliana intercedeu pedindo a Wagner que falasse sobre projetos do Sou da Paz que possam
ser feitos em Paraisópolis. Wagner apresentou o projeto Pólos da PAZ que é o
aproveitamento e democratização dos espaços públicos, reforças e equipagem de praças
feitas com parcerias e priorizando a gestão feita pelos jovens da comunidade. O outro projeto
do Instituto é o Grêmio em Forma onde dão uma assessoria na montagem de Grêmios
Estudantis em fase de reformulação. Gilson ficou de entrar em contato com o instituto e
conversar sobre a parceria do Sou da Paz com os grêmios e os Jovens de paraisópolis.
Cristina (OCCA) informa que o CEAF está discutindo os problemas da adolescência e
organizando um seminário para discutir o que as comunidades oferecem para os jovens de
modo geral. O Seminário acontece no dia 22 de maio e a inscrição custa R$ 30,00, para que
outras pessoas possam participar ela pede para que alguma entidade grande possa
patrocinar a inscrição das agentes e o pessoal dos grêmios. O curso será na Rua Japuanga,
235 Alto da Lapa – F: 3022-9596/ 3022-3840.
Próxima reunião dia 27 de maio
Na Associação Crescer Sempre
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