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Eliseu
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DESCRIÇÃO
1. Conselho Tutelar do Campo Limpo: Sandra e Elisa se apresentaram como
parte dos 5 novos conselheiros eleitos em maio/2005 para cobrir as áreas de
Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade (população~700.00
habitantes). A recomendação ideal é de um Conselho Tutelar para cada
200.00 habitantes. Estão operando provisoriamente na R. Haroldo de
Azevedo 100, vão se mudar para a SubPrefeitura de Campo Limpo. Anuncia
que passarão a operar em regime de plantão 24 h. A equipe pequena não
permitirá designar uma conselheira para atender Paraisópolis
especificamente; pretendem se organizar por assunto (educação, saúde, etc).
Eliseu (EE Etelvina) recomenda que estabeleçam dialogo com as escolas
locais para maior eficácia das ações mútuas. Para viabilizar as visitas Sandra
pede que cada escola envie fax fazendo tal convite. Eliseu fará os contatos
com as escolas para analisar/encaminhar a questão.
2. Pré-Conferência de Assistência Social: Malu (SAS) convida para este
evento que ocorrerá em 10/8/05 no CEU Casa Branca envolvendo SAS
Campo Limpo e SAS M’Boi Mirim para discutir as questões do Sistema Único
de Assistência Social, financiamento, distribuição de recursos, etc. Serão
escolhidos 20 delegados para a Conferência Municipal de Assistência Social.
Margareth (Centro Comunitário Most. S. Geraldo) reforçou a importância da
participação.

(Etelvina)

SubPref.

10/8/05

C. Limpo

8:00-17:00
(horário a
confirmar),

3. Projeto de micro-crédito da Caixa: Tânia (9901-8571) e Ednilson (98384169), representantes da Caixa, divulgaram a oportunidade de financiamento
(R$ 600 max) que Governo Federal começou a oferecer através da Caixa
para compra de máquina de costura, overlock ou similar. Sua agência já
liberou 60 financiamentos. Fizeram parceria com Singer (desconto) mas o
tomador do empréstimo pode escolher outras marcas. Juros de 2% ao mês,
prazo de 4-12 meses. Documentação necessária apenas CPF, RG e
comprovante de endereço. Deixarão formulários de inscrição na União de
Moradores. Contatos por e-mail: ag0657@caixa.gov.br

info

4. Quórum nas reuniões mensais Multientidades: Sônia (EMEF Casarão)
justificou ausências recentes. Após debates sobre a variabilidade do quorum
e suas razões, foi acordado que cada um dos presentes fará um esforço
“corpo-a-corpo” dentro da rede para encorajar participação constante. Rolim
falou das parcerias que foram feitas para que as escolas de Paraisópolis
pudessem funcionar e da importância das mesmas aderirem ao Fórum.

ONGs

5. Cidade Escola Aprendiz: Ana e Piatã, do Aprendiz, divulgaram que esta
ONG foi idealizada por Gilberto Dimenstein e atua há 8 anos, inicialmente na
Vila Madalena e hoje também em Paraisópolis, Heliópolis e J. Conceição. Em
março/2005, por intermédio de contato inicial com Florescer (Nadia, projeto
Recicla Jeans) começaram em Paraisópolis um projeto de arte-educação
social que funciona aos sábados (9:00-12:00+14:00-17:00) para formação de
30 jovens acima de 16 anos, com duração de 2 anos, envolvendo
intervenções urbanas. O financiador do salário dos educadores é o IMPAES
(Instituto Minide Pedroso de Arte-Educação Social) – o mesmo que financia
uma turma do Arte Despertar (PEC). Gostariam de avaliar a possibilidade de
atuar em outros locais na comunidade.

info

6. Campanha de Saúde da Mulher: voltada à detecção precoce do câncer de
mama, conscientização para auto-exame, etc... Adriana (PEC) divulgou que
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em 2004 foram atendidas 1872 mulheres em 2 dias de atendimento; 300 não
retiraram os resultados dos exames de Papanicolau. Para 2005, em parceria
com a UBS, PEC está planejado um programa diferente, envolvendo a busca
ativa de 1000 mulheres (20-44 anos) que não fizeram exame nos últimos 2
anos e que não estão cobertas pelo PSF. Adriana (PEC) pede a colaboração
da rede para encorajar as mulheres convocadas por carta (somente essas) a
comparecer no dia da campanha junto com seus companheiros.
7. CID - Centro de Inclusão Digital: Margareth (Centro Comunitário
Most.S.Geraldo) falou sobre a parceria com a INTELL e a Fundação
BRADESCO para a criação de Centro de Inclusão Digital, considerando que
os jovens formados serão futuros multiplicadores.. Margareth falou também
de formar jovens voltados para as ações do Terceiro Setor, área em
crescimento, e ações de voluntárias a partir do conteúdo apreendido.

info

8. Cozinha Comunitária: José Rolim (União de Moradores) falou sobre a
Cozinha Comunitária, que começou com 11 refeições e que em 28/07 já
oferecia 5000 refeições, mudando sua forma de doação; ao invés das
pessoas se alimentarem na própria União, os moradores de Paraisópolis
serão estimulados a levar suas vasilhas para que levem o alimento para
casa, atingindo 2 objetivos: oferecer um número maior de refeições e diminuir
o tempo de trabalho dos voluntários.

info

9. Plano de Urbanização de Paraisópolis: José Rolim (União de Moradores)
informou que domingo próximo a União dos Moradores de Paraisópolis,
Jardim Colombo e Porto Seguro se encontrarão para discutir sobre o pojeto
que está em licitação. Encaminharão uma carta tratando a preocupação dos
moradores, em especial os que residem próximo ao córrego. Rolim tem como
proposta paralela à Urbanização que seja feito um mutirão para a construção
de 100 novos domicílios, na região do Grotinho, para que tais moradores não
sejam levados para alojamentos. Citou também a problemática de quem não
tem posse dos domicílios, em especial quem reside sobre o córrego (área de
risco). Atualmente tais moradores não possuem dívida e arcarão, com a
urbanização , com uma dívida de cerca de R$39,00 mês (casa sem dívida: +R$25.000. Proposta de urbanização para os domicílios que serão
construídos: R$12.000, assumidos pelos moradores com parcelas mensais
de R$39,00 mês) . Comentou-se que a população está inquieta e precisa ser
informada. Falou também da proposta da União para as margens do córrego:
reflorestamento de um dos lados e rua do outro lado, para evitar invasões.
Pedirão apoio do Conselho Gestor de Urbanização. O projeto está disponível
na Melchior Giola, 43, ponto final da lotação Pinheiros. Informou que a
prefeitura possui o recurso (R$150 milhões) e que deve gastar para não
perder. O início da urbanização se dará no Grotão e Grotinho. A última obra
será no Antonico (maior delas). Adriana (PEC) pede que todas as instituições
possam receber um mesmo documento do andamento das obras para
divulgar em seus quadros de aviso. Nota pós-reunião: o Conselho Gestor se
reúne todo mês na primeira terça feira as 17:00 na Igreja São José, em
encontro aberto à comunidade. O escritório da Hagaplan/Sondotécnica R. Iriri
40 tel 3507-6559 faz o acompanhamento social e pode ser contatado para
info sobre obras programadas para primeira etapa, mapa das intervenções,
nomes das familias envolvidas na remoção programada, etc...

Uniões de
Moradores:
Paraisópolis
, Colombo e
P. Seguro

31/7/05

todos

25/8/05

10. Próxima reunião Fórum Multientidades: no Espaço Jovem
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