FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Biblioteca BECEI (R. Melchior Giola)

Data: 28/09/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Gilson/Monica
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

8:30

1 / 3

PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior (Lilian, Mackenzie)

info

1. Vídeo “5 Mulheres de Paraisópolis” (CEBRAP): participantes assistiram
ao video sobre trajetoria de migração. Copia VHS entregue a Gilson (União
de Moradores); está disponivel através do Setor de Audio Visual do Centro
de Estudos da Metropole. Tiaraju (CEBRAP) esclareceu que o vídeo foi
baseado em uma pesquisa em 2004 sobre as redes sociais em Paraisopolis
(familiares, conterrâneos, religiosas e de vizinhanças). 93% dos moradores
de Paraisópolis tem algum parente na comunidade. Fortalecimento dos
vínculos das pessoas por serem das mesmas regiões do nordeste: 32%
Bahia e 20% Pernambuco (majoritariamente de Garanhuns); total do
nordeste 75%. Redes fortes (mais densas, distribuem os benefícios que
cada um recebe): familiares, evangelicos. Redes fracas (laços mais tênues):
conterrâneos. O assentamento data de 1937. As redes religiosas tem
habitualmente atuação endógena (para dentro da denominação). SEBRAP
avalia que a ação das ONGs em Paraisopolis fortalece o vinculo entre as
pessoas (em comparação com outras comunidades estudadas). Tiaraju, que
na época da pesquisa ficou hospedado na casa da D. Francinilda, informará
forma de acesso ao site que contem a pesquisa; idem para 2 artigos do
SEBRAPsobre Paraisopolis. Questionado por Juliana (Creche) sobre a
escolha do tema, Tiaraju justificou através da observação do papel
protagonista das mulheres nestas migrações.

Info

Tiaraju

26/out/06

2. Mobilização pela creche: a mobilização de julho 2006 para lutar pelas CEI
(de 0 a 3 anos e 11 meses) e EMEI (de 4 a 5 anos e 11 meses) resultou no
cadastramento de 500 crianças no sistema on-line da prefeitura. Adriana
(PEC) fez apresentação Power Point (anexa) mostrando o planejamento das
ações a serem realizadas visando o muitrão de 28/out/06 em Paraisopolis.
Sete instituições serão pontos para cadastro. Adriana pede sugestões de
mudanças. Alerta que é importante envolver a comunidade para que seja uma
ação da comunidade, pois ela é a principal interessada. No dia 07/nov/06 está
prevista uma reunião no PEC onde serão convidadas as lideranças para
envolver e informar as ações que serão executadas. Mônica (Casa da
Amizade) sugere que em alguns locais há condições de fazer o cadastro on-line
como a União dos Moradores, Creche e PEC. Em vários outros locais o
cadastro será feito em papel e depois será digitado no computador (banco de
dados da prefeitura); talvez seja necessário fazer um mutirão para cadastrar
posteriormente no banco de dados da prefeitura. Foi organizado e rateada a
questão das cotas de xerox. Ressaltada a importância de Próxima reunião
para planejar o encontro com as lideranças no dia 05/10 às 9h na União dos
Moradores.

7 ONGs

28/out/06

União

5/10/06

3. Premio Dolce Vita Amigos do Morumbi: a pedido da Revista Dolce Vita,
Gilson (União dos Moradores) distribuiu fichas de inscrição para o prêmio 2006.
A proposta é reconhecer iniciativas aplicadas na região, que se destacam pelo
conjunto de suas ações e resultados.

candidatos

4. Programa de regularização ELETROPAULO: Gilson (União) leu matéria
que saiu no dia 26/09 Diário Oficial - SÃO PAULO referente ao evento de
lançamento do programa, ocorrido em 27/9/06: “A Eletropaulo começa, nesta
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e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida na comunidade como um todo
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DESCRIÇÃO
quarta-feira, um programa para regularizar, até dezembro de 2007, 16 mil
ligações elétricas ilegais na Favela Paraisópolis, na zona sul da capital. Ao
todo, serão investidos cerca de R$ 9,3 milhões. A verba será empregada na
compra de caixa de medição, disjuntor e postes para as famílias de baixa
renda. Por lei, a responsabilidade pela aquisição dos componentes é do cliente.
Por ano, a Eletropaulo deixa de faturar R$ 500 milhões por causa das ligações
irregulares.
Foi questionada a presença da Eletropaulo na reunião do CG Urbanização e
relembrados os problemas que aconteceram anteriormente quando a
Eletropaulo tentou implementar o projeto com custos como caixa e demais
componentes necessários para a regularização da rede elétrica.
5. Curso de capacitação “Como Viver Juntos” promovido pelo Arte
Despertar e a Bienal: Adriana (PEC) alerta que há 30 vagas conforme informado
no e-mail do grupo Multi; inscrições até 29/set/06 no PEC.
6. Jornal comunitário “Comunidades em Movimento”: Gilson informa que
Mackenzie vai imprimir.

info

7. Associação de Mulheres de Paraisopolis: marilda informa que primeiro
projeto sera relativo à dengue..

info

8. Inicio das obras do Plano de Urbanização referente ao Campo do
Palmeirinha: programado para 29/set/06 (topografia)

info

9. Oficina de políticas públicas (Polis): Silvana esclarece que Polis é uma
instituição que procura articular os atores sociais para que consigam aquilo a
que tem direito e enquadrar dentro daquilo que eles já tem direito,
encaminhando para os órgãos competentes.

info

10. Próxima reunião: na Creche Sta Escolástica (R. Itapanhau 170)

Creche

29/set/06

26/out/06
8:30
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