Ata Reunião Mensal do Forum Multientidades de Paraisópolis
Data: 28/6/04
Local: Espaço Jovem
Roda de Apresentação
Pauta:
• Informes
• I do Morumbi – Ver apresentação em anexo
• Empreenda Microcrédito
• Urbanização
• Outras
Informes:
Emira – Etelvina: fala do projeto realizado no Programa Escola da
família na escola Etelvina referente à coleta seletiva. Pediu parceria
para a realização do projeto e para conseguir treinamento ao grupo de
catadores. Ana Santana (Hagaplan) comenta sobre o grupo dos
catadores do Espaço Jovem e diz que os mesmos estão indo a pé
fazer o treinamento em Santo Amaro e ficam com os pés inchados e
machucados.
Ana Santana – Bairro Legal – Plano de Urbanização de Paraisópolis Diz que a pesquisa no Grotão está sendo finalizada e começando a
entrar no Grotinho, que são as duas áreas prioritárias devido à
miséria. Talvez na próxima reunião os agentes tragam o diagnóstico.
Fala sobre as 10 mortes em 1 mês e pede um olhar diferenciado para
essa situação. Os moradores não conhecem Paraisópolis, pois os
agentes ficam sensibilizados pelo trabalho e pelas dificuldades
encontradas na hora de fazer o cadastro.
Maria Isabel – Projeto Ponte – As escolas já podem participar e visitar
o Projeto Pomar. O projeto faz muito sucesso com adultos e crianças.
Lá os alunos encontrarão um canteiro, maquetes, aulas sobre meio
ambiente, e acompanham o processo de revitalização do Rio
Pinheiros. Maiores informações com Dagoberto 5892-2655.
Foi voluntária em um curso de música durante 02 dias. O curso
integrou didática e conhecimento. Foi um concerto ao vivo na Sala
São Paulo. Põe os jovens em contato com as suas influencias.

A Secretaria de Saúde – Fez um trabalho intenso juntando fotografias
de Paraisópolis referente à situação do lixo e sugerirão que o grupo
fizesse um oficio e assinasse em conjunto. A D. Maria Isabel leu o
oficio que relata a situação do lixo em Paraisópolis, caçambas não
higienizadas, cheias de vírus e insetos, principalmente as que estão
na frente da escola Paulo Freire. D. Ana da Escola Homero pede para
incluir neste ofício à frente da escola, pois as crianças podem se
machucar.
Agentes de Saúde: Agradecem ao José Rolim pela homenagem que
receberão da União de Moradores “Gente que faz Paraisópolis”.
Projeto Biblioteca do Programa Einstein na Comunidade – foram
entregues folhetos para divulgação.
Lílian – CEAF – Estará acontecendo terapia de grupo no CEAF: Rua
Japuanga e está aberto a comunidade ou encaminhamentos. Rua
Japuanga, 235 – 3022-9596.
José Rolim – Diz que a União de Moradores continuará
homenageando os parceiros da comunidade e que a Cerimônia Gente
que Faz Paraisópolis acontece de 2 em 2 anos na posse da nova
diretora da União de Moradores.
Jaqueline - Mackenzie – em parceria com a União de Moradores
estarão realizando um grupo de terapia comunitária de 2 horas com os
alunos de psicologia da faculdade. A terapia aborda conflitos
relacionados à comunidade. Os próprios participantes escolhem os
temas. Se o trabalho der certo se torna permanente e dará inicio em
agosto em parceria com diversas entidades.
André – Associação Crescer Sempre – A Associação comprou um
terreno ao lado da instituição e abrirá mais um segmento para que
possa atender deficientes físicos/mentais (faixa 4-6 anos) em
preparação para ingresso na rede escolar pública.
Cidinha – Escola Maria Zilda – O Colégio Santo Américo estará
doando algumas bolsas de estudos para alunos da 7ª série (Projeto
Smart). Foi feita prova de português e matemática em 16 escolas. Da
Escola Maria Zilda conseguiram passar 6 alunos, 3 da Escola

Homero, 2 de uma escola fora da comunidade e 1 da Escola Etelvina.
No total foram somente 20 bolsas.
Dinho - Apresentação I do Morumbi – Ver anexos (SLIDES) - A
escola vai desfilar em 2005 e contará a história do Einstein.
Empreenda – Houve um imprevisto e eles não puderam ficar para a
apresentação. Voltarão nas próximas reuniões.
Educação - Mônica comentou que fora montado um grupo para visitar
a NAE 5 para saber mais informações sobre as 2 novas edificações
em curso no terreno próximo à EMEF Paraisópolis, a destinação futura
dos atuais locais da Escola Paulo Freire e da EMEF Paraisópolis, etc.
A reunião agendada para 22/6/04 foi cancelada pelo Prof. Marcelo
(coordenador do NAE-5) aparentemente devido à falta de informações.
Cristiane comentou que mesmo depois das reportagens a situação da
EMEF Paulo Freire continua e só piorando. Se confirmado que as
atuais “escolas de lata” serão relocadas para as 2 novas edificações
em construção, salientou-se que Paraisópolis continuará com o
mesmo numero atual de vagas escolares. Mõnica lembrou que já em
2003 todas as turmas da Escola Homero estão operando em turnos de
4 horas (ao inves das 5 horas diarias praticadas nas outras escolas
estaduais da cidade). Isto resulta que cada aluno tem uma redução de
200 horas de ensino em cada ano escolar (equivalente a aprox 1 ½
anos no ensino fundamental); sendo assim diminui a probabilidade de
desenvolvimento e inclusão destas crianças.
Ana diz que no terreno serão construídas 2 escolas (EMEI e EMEF) e
que a comunidade tem que lutar para que os espaços das escolas que
serão removidas se tornem espaço de cultura e lazer. O Projeto Bairro
Legal está discutindo e tentará inserir no Projeto de urbanização.
José Rolim – Referente às mortes que vem acontecendo se alguém
souber de alguma coisa ligar no 0800 15 63 15 disque denuncia.
U´San – comentou as experiências bem sucedidas que houve em
Cotia com a inclusão de hip-hop nas atividades escolares.
Foram para o café e não retomaram mais...
A próxima reunião ficou marcada para 5ª f dia 29/07 na União de
Moradores as 8:30.

