FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: Espaço Esportivo e Cult. Bovespa
ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 27/8/2009, 8:30
Por: Eliana - PECP
Folha:

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)
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DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
1. Acompanhamento de famílias com câncer – Gilson informou que
assunto deverá ser adiado em virtude da necessidade de uma reunião prévia
com Joacira – coordenadora do projeto do câncer no Einstein-PEC.
2. Saúde – devolutiva na próxima reunião em função da necessidade de
reunião com representante da Secretaria da Saúde.
3. Distribuição do leite via correio – considerando a alteração da
sistemática de distribuição (anteriormente via escola), Mônica retomou esse
assunto pendente da última reunião. Evandro conversou com diretora da
EMEI Paraisópolis I (Mary) e acredita que não há o que fazer. Mônica insiste
na importância de fazer carta endereçada ao Secretario Municipal de
Educação enfatizando a limitada capilaridade do correio na comunidade;
sugeriu Diane redigir carta para Secretaria da Educação com cópia para
equipe da Virada Social. Rejane (SEHAB) comenta sobre ausência da fala
das diretoras das escolas de Paraisópolis.
4. Jornada da Cidadania/Virada Social - Gabriela e Luci (Secretaria da
Justiça) comentaram sobre a realização da Jornada da Cidadania, ação com
objetivo de facilitar o acesso da população para retirada de documentos, dia
de beleza, etc. Mônica sugeriu estratégias de divulgação na comunidade.
Detalhes serão tratados na reunião da executiva da Virada Social no CEU
Paraisópolis.

Diane

Jornada da
Cidadania

11 e 12/
set/09

5. Comemoração 15 Anos da Multi em 26/nov/09 – Mônica (Casa da
Amizade) comenta sobre a criação da comissão para organização do evento.
Informa que no site está a apresentação de power point do sumário da
avaliação (comemoração dos 10 anos) em Nov/2004.
Realizadas outras sugestões como: a leitura da tese de mestrado da Letícia
(Psicologia Social – PUC/SP) disponibilizada no site; a realização de um
concurso com prêmio para criação de um logo para o fórum; a utilização do
instrumento de análise de contexto (FOFA) com a participação de um
facilitador externo. Gilson refere possibilidade de convidar facilitador da ECO
Germinal. O grupo ficou de organizar uma conversa.
6. Virada Esportiva – Gilson informou sobre a realização de diferentes
ações: lançamento da reforma do Campo do Palmerinha; lançamento da
reforma da quadra Augusto Souza e Silva; inauguração de um novo campo,
ações nas 5 micro-regiões inclusive com ruas de lazer. Foi discutida a
possibilidade de participação de outras organizações, mapeamento das
organizações e mobilização das escolas para participação. Mônica (Casa da
Amizade) sugeriu envolvimento de Glória Luz (Crescer Sempre) para a
articulação. Participam da comissão para organização do evento: Fernando
(Casa da Amizade), Gilson e Isaac (União de Moradores), Ângela (Habi) e
comitê da Virada Esportiva. Programada reunião da comissão para
organização do evento na União de Moradores.
7. Orquestra Filarmônica - projeto patrocinado pela VisaNet no âmbito da
Lei Rouanet. Gilson informou sobre data de inscrição a definir; as aulas
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serão ministradas no CEU Paraisópolis.
8. Cadastro no Sistema EOL – Discutidas estratégias de organização do
cadastramento para vaga de creche no sistema EOL em simultaneidade com
o dia nacional de vacinação em 19/set/09. Regina Bertucioli (representante
da Secretaria Municipal de Educação, DRE de Campo Limpo) iniciou a
conversa dando devolutiva das fichas que foram preenchidas em 20/jun/09
(dia da goitnha) e encaminhadas para a DRE. Disse que das fichas que
foram entregues – 116 já estavam cadastradas, 214 estavam matriculados e
386 não foi efetuado o cadastro porque havia mudado a portaria e seriam
necessários novos documentos. Gilson salientou a possibilidade de
disponibilizar senha para que voluntários pudessem fazer o cadastro. Regina
disse que não seria possível, pois o sistema é PRODAM e não funciona fora
da rede da prefeitura. A partir da discussão foram realizadas as propostas: a)
disponibilização das escolas para realização da vacinação; b) realização do
cadastramento em papel (para o qual a ONG HOPE W.W. disponibilizou 20
voluntários) e c) campanha de divulgação em massa.
9. Prevenção da Violência Doméstica – Sergio Barbosa (Coletivo
Feminista) refere interesse e identificação de necessidade de trabalho na
comunidade para prevenção da violência doméstica. Comenta que a região
apresenta baixos índices de notificação do fenômeno. Em parceria com as
organizações que atuam na comunidade, tem o interesse de realizar ações
de prevenção e capacitação na área de violência contra a mulher, gênero e
cidadania, com o foco do trabalho destinado especialmente ao público
masculino. Uma das idéias surgidas na reunião é a realização de uma
caminhada com panfletagem para a Campanha do Laço Branco no dia
06/12/2009. Foi sugerida a formação de grupo para articular ações que
deverão ser realizadas na comunidade; agendada reunião do grupo.
10. Grupo Articulador da Plataforma dos Centros Urbanos/UNICEF –
Diane (Bovespa) fez uma breve fala sobre a constituição do grupo e informou
sobre o andamento dos trabalhos. Informou que esteve presente no encontro
regional. Até o mês de novembro ocorrerá evento para discussão de
necessidades do Grotão.
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11. Informes:
- Saúde Bucal: Neusa (UBS I) informou sobre ampliação do programa na
comunidade. 7hs às 8hs atendimento de emergência, agendamento de 2ª a
6ª. feira o dia todo;
- Cursos: Dilma (SENAC) informou sobre parceria com o PECP na realização
dos cursos de Agente de Desenvolvimento Local e Empreendedor de
Pequenos Negócios e sobre a disponibilidade para realização de outros
cursos para o próximo ano;
- Premio Dolce Vita: Gilson distribuiu os formulários para inscrição no prêmio
- Entrega dos certificados dos cursos ministrados pelo SENAI
- Aniversário da União de Moradores (16/09): Gilson (União de Moradores)
divulgou comemoração
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- Diane (Bovespa) informou que o Espaço Bovespa estará em obras no
período de 28/08 a 07/09
12. Próxima reunião: na Casa da Amizade
Não foi definida pauta para a próxima reunião.
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