Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e cinco realizou-se
na sede da Associação Crescer Sempre mais uma reunião da Multi-Entidades,
mediada por Eliana Pereira Silva, representante do Projeto Einstein na
Comunidade; e por Terezinha P. Paladino, diretora executiva da Associação
Crescer Sempre. Estavam presentes as seguintes entidades: Conseg, Espaço
Jovem, Corpo de Bombeiros (unidade do Peri-Peri), Caixa Econômica Federal,
Associação Crescer Sempre, Ponto de Luz, EMEF Paulo Freire, Projeto Einstein
na Comunidade, SAS, Projeto Urbanização, Arte Despertar, e como pessoa física,
Regina (estará, junto com sua mãe, realizando um trabalho com as crianças do
Grotão).Realizadas as devidas apresentações, deu-se início aos informes:
• Conseg: a representante explicou e lembrou sobre o prazo de inscrição do
Prêmio Dolce Vita Amigo do Morumbi 2005, que se esgota dia 30/09.
Muitos participantes solicitaram a prorrogação do prazo em função do não
conhecimento do Prêmio. Tal representante explicou que entregou ao Sr.
José Rolim todo o material necessário para ser divulgado nas entidades de
Paraisópolis e concordou com a prorrogação do prazo.
• Espaço Jovem: sua representante divulgou o trabalho de REIKI e Terapias
Holísticas que acontecerão neste espaço, através de folhetos informativos.
• Caixa Econômica Federal: divulgação do Projeto de mapeamento de
cadeias produtivas, ou seja, grupos de pessoas que saibam fazer algo para
o qual terão qualificação/treinamento. A participação da Caixa é encontrar
parceiros que os incentivem e forneçam matéria-prima e colocação do
produto final no mercado. Sistema financeiro inclusivo (citou que o Senai é
um dos parceiros).
• Associação Crescer Sempre: apresentou seu novo espaço, destinado ao
atendimento em intervenção precoce e estimulação essencial, cujo objetivo
é a inclusão destas crianças no ensino fundamental. Informou também
sobre o Ser Educador 2005 que contará com o Seminário Internacional da
Educação em parceria com a Secretaria do Estado de Educação.
• Ponto de Luz: falou sobre a distribuição do Marmitex; trabalho com
diagnóstico, controle e acompanhamento de diabetes (às segundas-feiras à
tarde); trabalho de massoterapia para crianças deficientes (aos domingos);
e apresentou a proposta do AA, cujo trabalho em Paraisópolis prevê
prevenção, atendimento e recuperação das pessoas envolvidas com
alcoolismo. Visando a importância deste tema para a comunidade, marcouse uma reunião dia 20/10, às 8:30 na sede do Projeto Ponto de Luz para
maiores informações às entidades interessadas.
• EMEF Paulo Freire: após apresentar-se, a nova diretora Cidinha informou
sobre uma promessa de mudança da escola para 2006.
• Projeto Einstein na Comunidade: sua representante informou que irá
encaminhar os impressos sobre a entrega de senhas para recebimento da
cesta de natal (dias 29 e 30/10) para afixar nas entidades.
• Agentes comunitários (posto de saúde): informaram sobre um bazar, que
acontecerá dia 07/10; sobre palestra de Antonio Donini na Igreja S. José dia
09/10 às 16:00.

•

Projeto Ponte: Dona Maria Isabel falou sobre a retomada do projeto de
arborização de Paraisópolis. E informou o contato do Projeto Calha do
Tietê, projeto de educação ambiental que oferece passeio gratuito para
escolas e organizações interessadas nesta temática.
Contato: Sr Chacur – tel. 3392 7002 (secretária Débora)
e-mail: tiete@dace.sp.gov.br
• SAS: sua representante Malu informou que não dirige mais o distrito de Vila
Andrade e não faz mais parte do Conselho de Urbanização de Paraisópolis.
• Regina de Lima e D. Neusa: informaram que abriram uma nova creche e
estão necessitando de doação de materiais, móveis e apoio pedagógico
(cursos) para realização das atividades para crianças carentes da região do
Grotão.
E-mail: reginalima2003@ig.com.br
Tel.5897 8464
Rua Taubaté, 1010 (Grotão)
• Urbanização: Ana informou sobre o II Encontro Hip Hop a ser realizado na
favela Porto Seguro, dia 02/10 a partir das 10:00.
• Arte Despertar: solicitou espaço para estágio dos grupos que estão em
capacitação na oficina de Artes Plásticas que oferecem.
• Bombeiro: seus representantes informaram sobre a proposta de criação de
uma brigada de incêndio na comunidade, treinando pessoas da própria
comunidade para este exercício.
Conforme havia sido marcado anteriormente, a responsável pelo Ponto de Luz
introduziu os representantes do AA, que realizaram palestra sobre alcoolismo,
prestando esclarecimentos sobre o problema e sobre sua atuação em
Paraisópolis.
Após, deu-se início à apresentação do PEAS (Programa de Educação AfetivoSocial “Um novo olhar”), iniciativa da Fundação Belgo e Projeto Einstein na
Comunidade visando à informação e conscientização de adolescentes sobre
Educação Sexual. Finalizando esta reunião, foi marcada a próxima para 27/10 a
ser realizada na E. E. Homero dos Santos Fortes às 8:00. Não havendo mais nada
a ser tratado, as Sras Eliana e Terezinha deram por encerrada a reunião e eu,
Márcia Oliveira Paladino, para constar, lavrei esta ata. São Paulo, vinte e nove de
setembro de dois mil e cinco.

