FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: CEI Sta. Escolástica (R. Itapanhaú,170)

Data: 26/10/06,

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Juliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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8:30
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PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação+ leitura da ata anterior (Floraci,Estagiara S.Social)
1.
Programa de regularização ELETROPAULO: Marisa, representante da
USAID, empresa associada a Eletropaulo, fala sobre o programa de
regularização de energia na favela de Paraisópolis. Esclarece que o projeto
atual tem algumas diferenças em relação ao projeto desenvolvido há alguns
anos atrás, quando a empresa ainda era uma estatal.

info

info

Esclarece que há um projeto educacional e de esclarecimento da população,
baseado na ação de agentes contratos para trabalhar com os moradores no
atendimento porta a porta. Este projeto está focado em 3 frentes:
esclarecimento sobre a tarifa, preparação física (de instalações) para
regularização da energia e reeducação, quanto ao uso eficiente da energia
elétrica.
Margarete contextualiza a situação da energia elétrica em Paraisópolis
retomando os projetos que já aconteceram principalmente na gestão Covas e
indaga sobre a preocupação em relação ao pagamento das contas.
Marisa responde que nos primeiros três meses após a instalação da energia, o
valor da conta será limitado a um determinado valor que não soube especificar,
este período é para que o morador se adapte e se reorganize para consumir
menos energia. Existirão ainda tarifas econômicas para a população que for
avaliada de baixa renda; os agentes cadastrarão as famílias e as que não forem
encontradas em casa poderão cadastrar-se na União de Moradores.
As famílias de baixa-renda, com valor da conta diminuído terão também o
consumo limitado a 150 kw/h, mas serão instruídas de forma que consumam
apenas esta quantidade de energia, mantendo sua dignidade, quando ao direito
de ter e usar aparelhos eletro-eletronicos.
Durante a conversa surgiram algumas dúvidas apontadas pelas agentes de
saúde (D. Neusa, Marleide e Ivanilde), tais como: critérios para ser considerado
baixa-renda?No nome de quem virá a conta? Sendo os becos de difícil acesso,
onde serão entregues as contas?(retomando a questão da cobrança de R$ 0,50
por conta, quando entregue pela União de Moradores). As famílias que de fato
não tem renda, ficarão sem energia?
Sheila, funcionária da Eletropaulo, na área de responsabilidade social,
esclarece que não é possível isentar nenhum cidadão do pagamento da tarifa,
alertando que isso é definido por lei, pela agencia nacional de energia elétrica
(ANEEL).
Como havia muitas questões e algumas delas não eram de domínio da
participante, Marisa, comprometeu-se a trazer um representante da área
comercial na próxima reunião, afim de que os participantes do forum tenham
suas dúvidas sanadas e possam somar esforços no sentido de esclarecer a
população.
Para fechar o assunto no encontro, Adriana fez uma ressalva, falando da
importância da Eletropaulo encontrar nas entidades e nos agentes de saúde
parceiros para a conscientização e informação da população, tendo em vista a
confiança e o trabalho já desenvolvido por esses atores sociais.
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DESCRIÇÃO
2.
Mobilização pela creche: Juliana retomou a trajetória da luta por
creches na região, possibilitando a compreensão das novas
participantes. Informou ainda sobre as últimas reuniões do movimento,
frisando o empenho e entrosamento cada vez maior de lideranças da
comunidade.
Segundo Adriana há notícias de que a ampla divulgação esteja surtindo
efeito, algumas pessoas tem comentado que receberam o informativo de
diversas fontes.
O trabalho foi dividido em equipes e apenas a equipe encarregada de
divulgar nas lotações teve algumas dificuldades.
A mobilização a realizar-se no dia 28/10 contará com diversos
colaboradores da própria comunidade e já está organizada.
Adriana retoma apenas a necessidade de os outros subgrupos voltarem
a se articular para que ações em outros setores possam ocorrer.

Premiação

27/11/06

3. Premio Dolce Vita Amigo do Morumbi de Responsabilidade Social:
Gilson (União dos Moradores) informou que haverá convites para os que
se interessarem em assistir a entrega do prêmio 2006.
Gilson falou ainda que uma importante solicitação do Forum aconteceu na
última reunião do conselho de urbanização: apareceram dois
representantes do setor de demanda da Coordenadoria de Educação de
Campo Limpo que ficaram a par de algumas notícias do bairro e deixaram
telefone de contato com Gilson, para possíveis contatos posteriores.
4. Campanha 16 dias pelo Ativismo: Ângela do Einstein informou sobre a
campanha contra a violência contra mulher.O intuito da campanha é
mudar a cultura que permite a violência do homem contra a mulher e o
silêncio por parte da mesma, de vizinhos e parentes.
Segundo ela o Einstein aderiu a esta campanha mundial, por detectar na
comunidade um grande número de mulheres vítímas de violência
doméstica; apontou ainda para a fragilidade da rede de atendimento a
mulher nessa situação, na região.
Explorou o cronograma e entregou aos representantes um folder que
detalha as atividades.
5. UBS Nova: Silvia e Eliane esclareceram que a UBS II Paraisópolis é um
projeto piloto, uma unidade onde vigorará o programa saúde da família.
Os médicos são generalistas e as especialidades continuarão sendo
atendidas na UBS I.
Essa unidade dará um suporte maior à comunidade, porém ainda não
será suficiente para toda a demanda; o ideal, seria haver pelo menos
mais uma unidade de saúde.
A comunidade foi dividida em dois setores; os agentes (5 equipes) já
estão visitando as famílias e recadastrando com cartões de cor
diferenciada da UBS I.
Grotão continua descoberto. Na próxima reunião apresentarão a divisão
da região de cobertura da UBS I e da UBS II.
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DESCRIÇÃO
Endereço: Pasquale Gallupi, 951 – Paraisópolis - SP
6.

Mackenzie: Flavio (estagiário) solicitou 30 a 40 min, da próxima reunião
para expor o trabalho de pesquisa que desenvolveram ao longo deste
ano, acerca da psicologia comunitária.

7. Vereador:
Gilson informa que José Rolim, que era suplente para
vereador em SP, agora o é.
8. Cooperativa dos catadores: Ganharam terreno próximo a Casa da
Amizade – previsão do galpão até abril de 2007.
9. EMEI: Está em construção nova EMEI próximo à Casa da Amizade.
10. Mostra Cultural:
Margarete falou sobre I Mostra Cultural de
Paraisópolis, um evento organizado pelas escolas para divulgar à
comunidade a realização destes trabalhos. Salientou que o grupo que
organizou o evento surgiu no Forum Multientidades e atualmente é
coordenado pela Associação Crescer Sempre, permitindo a reunião e a
partilha de experiências entre as escolas do bairro.
11. União de Moradores: Gilson divulgou curso de telemarketing, eletricista,
informática e EJA na União de Moradores, e ainda inscrições abertas
para o cursinho do Mackenzie até 06/11.
12. Próx. Reunião: no Ponto de Luz – R. Silveira Sampaio (atrás da Creche)

info

info

info
info

25/11/06

interessados

6/11/06

30/nov/06
8:30

•

Adriana sugeriu uma revisão das atividades do ano corrente, no
intuito de avaliar as ações e o que necessita ser ajustado –
reservado 30’

•

Apresentação Flavio – Mackenzie – reservados 40’

•

Apresentação da Eletropaulo – reservados 30’

•

Apresentação da UBS – territorialização – reservados 30’

•

Comemoração de encerramento das atividades – formou-se uma
comissão organizadora.
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