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-

2. Cozinha Comunitária: Francenilda (União de Moradores) comentou que
até 24/08/05 já foram oferecidas 1567 refeições, sendo que uma grande
parcela do voluntariado é composta por senhoras idosas. Continuam
precisando de ajuda na forma de verba e apoio de voluntários..

info

-

3. Aniversário 10 anos da Casa da Amizade: Mônica divulgou que o evento
foi comemorado em 20/8/05 com caminhada e evento no Parque Burle Marx
com teatro e atividades infantis, com uma participação de ~200 pessoas.

info

4. Parque Burle Marx: Mônica (C.A) comentou que os 138.000 m2 do parque
são muito bonitos e próximos a Paraisópolis (840.000 m2) porém em geral
subutilizados por esta comunidade tão carente de áreas de lazer. Reitera a
sugestão de que cada ONG promova pelo menos um evento anual
envolvendo ida ao Parque. Arte Despertar informou ter realizado evento no
Parque em jun/05. Neusa sinalizou que UBS está cogitando em programação
neste sentido para seus grupos de tai-chi-chuan e caminhada.

info

DESCRIÇÃO
1. Projeto de Urbanização: Carlos Pellarin (Habisul) informou que serão
o
abertas nesta semana as propostas apresentadas pelos concorrentes do 1
pacote de obras, que deve começar em out/05 e ter duração de ~6 meses,
o
envolvendo cerca de 200 remoções em ParaIsópolis. O 2 pacote será a
canalização do Córrego do Antonico (faixa de 7 m para cada lado a partir do
eixo central do córrego) com licitação programada para nov/05; envolverá
o
~500 remoções. O 3 pacote deverá sair em jan/06. O maior volume de
investimento é da SABESP. Marcinho (Hagaplan-Sondotécnica) descreveu
O
as 6 frentes de obras iniciais (1 pacote). Foi citada a proposta apresentada
pelas 3 associações de moradores (Paraisópolis, Colombo e Porto Seguro)
no sentido de manter na comunidade as famílias removidas, sugerindo
algumas áreas de interesse social. Marlene (UBS) reconhece a importância
do plano mas sinaliza para o fato de que para várias famílias a remoção para
outros bairros resulta em simultânea perda de seus empregos na região.
Carlos (Habisul) citou a possibilidade de permutas e do conjunto do CDHU
atualmente em construção, bem como aluguel interino. Esclareceu que em
2005 a Prefeitura não tem verba para desapropriações. Marcinho (Hagaplan)
alertou para a importância do orçamento de 2006 vir a contemplar $ para
desapropriações, bem como a necessidade de aprovação na Câmara
Municipal de legislação sobre a dação de terreno particular ou direito de
construir em outros locais em troca de perdão de divida de IPTU, etc.

5. VI Campanha de Saúde da Mulher: ONGs são solicitadas a divulgar ao
campanha que acontecerá em 27-28/8/05, numa parceria entre PEC, UBS,
Hospital Pérola Byington, etc. Adriana (PEC) distribuiu folheto explicativo e
divulgou que a meta em 2005 é voltada à busca ativa de 920 mulheres (13-65
anos) que não fizeram exame de Papanicolau nos últimos anos e que não
estão cobertas pelo PSF ou PACS visando detecção precoce do câncer de
colo do útero. Trabalho intenso de 20 agentes da UBS por 2 semanas
resultou em ~1100 agendamentos (anamnése preliminar já realizada).
7. Atendimento Odontológico: Neusa (UBS) informou que 384 crianças
foram atendidas durante o mês em que o consultório odontológico móvel
ficou instalado na comunidade. O mutirão odontológico (atendimento SUS)
deve começar em set/05.
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Dra. Janir (Ponto de Luz) explicou que o gabinete odontológico montado no
Ponto de Luz está atendendo urgências uma vez por semana e que estão
buscando participação de mais dentistas. Comentou que seu programa para
diabéticos concentra-se no apoio ao controle da medicação e orientação
nutricional
8. Alcoólicos Anônimos (AA): Ivo (AA) esclareceu que comparecia pela
primeira vez a uma reunião de Multientidades e gostaria de sondar se as
entidades de saúde, religiosas e de saúde da comunidade teriam interesse
em estabelecer parceria para grupos de AA em Paraisópolis. Na próxima
reunião farão apresentação sobre a operação de um programa de
abstinência total, prevenção para não morrer. Neusa (UBS) informou que a
Casa do Calvário (Frei Jorge) desenvolve um programa para alcoólatras na
comunidade.

info

9. Oportunidades de trabalho para adolescentes: Valéria (Obra Social Pio
XII) divulgou parceira com ONG de Pinheiros. Jovens nascidos em 1990 (~15
anos) cursando o ensino médio devem se cadastrar para entrevista (RG + 50
latinhas usadas).
10. Conselho Tutelar: Isabel (C.T.) esclarece que as conselheiras continuam
a comparecer às reuniões de Multi em esquema de rodízio visando
familiarizar-se com as organizações locais.

info

11. Evento Ser Educador: Adriana (Crescer Sempre) divulgou o Seminário
Internacional da Educação destinado a professores e diretores e que será
realizado na Câmara Americana de Comércio, com a participação do
renomado especialista Prof José Pacheco, que desenvolve trabalho inovador
na Escola da Ponte, Portugal. Contatos: Crescer Sempre

interessados

7/10/05

todos

30/9/05 8:30

12. Micro-crédito: Regina (CEF) informou que 2005 é o ano do micro-crédito
e CEF quer focalizar em arranjos produtivos locais (produzir e comercializar
na própria comunidade) incluindo treinamento de pessoal. Citou experiências
com 5 frentes no Itaim Paulista (ex: costureiras, bordadeiras, reciclagem,
encanadores, etc). Quer contato com ONGs locais para identificar demandas
naturais de Parasiópolis.
13. Próxima reunião Fórum Multientidades: no Crescer Sempre (R.
Pasquale Galup 939)
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