Local: Casa da Amizade
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião mensal

Data: 24/9/2009, 8:30
Por: A. Paula/Mônica Casa da Amizade
Folha:

Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
1. Saúde – ficou adiada para a próxima reunião a abordagem deste tema
conforme sugerido por Neusa (UBS I). A proposta é fazer um balanço da
situação atual, principalmente à luz das importantes alterações realizadas no
atendimento primário de crianças desde o inicio de 2009. O plano é convidar
representantes de elementos importantes (UBS I e II, PECP, NASF) a
apresentar um sumario com dados numéricos de seus atendimentos e
promover conversa sobre o atendimento. Roberta (PECP) e Ivanilda (UBS
II) farão os convites.
2. Violência contra o Menor – Diane (Bovespa) disse que temos que nos
apropriar dessa questão com mais prioridade na comunidade, já que vemos
varias vezes nas escolas crianças machucadas com sintomas de
espancamentos. Foi ventilada a hipótese de se promover alguma ação única
nas várias organizações sobre este tema, vinculada à Semana da Criança.
Roberta (PECP) informou sobre o evento planejado para 17/out/09 no PECP
envolvendo pais e crianças dos vários programas (Núcleo de Adolescentes,
Esportes, Educação Cidadã); serão usadas estratégias diferentes para
trabalhar com os 8 princípios do ECA. Dadas as outras articulações em
andamento e o fôlego limitado das organizações, ficou resolvido agendar o
tema para a reunião de janeiro de 2010, com um especialista convidado para
fazer uma palestra sobre a violência contra o menor. Sergio (Coletivo
Feminista) ficou incumbido de convidar representante do Sou da Paz.
3. Campanha do Laço Branco: acontecerá em 6/dez/09. Sergio Barbosa
(Coletivo Feminista, que faz parte de rede nacional envolvendo 7 cidades)
falou um pouco sobre o trabalho de realizar ações de prevenção e
capacitação na área de violência contra a mulher, em parceria com
organizações que atuam na comunidade. Falou sobre a campanha do laço
branco, em que será discutida a questão da violência, distribuídos panfletos,
etc. Isaac sugeriu que fossem convidados outros grupos para se envolver
com esse trabalho: D. Eva do Leite, Neusa UBS-I (grupo de caminhada),
Juliana (Assoc. de Mulheres). Agendada reunião do GT.
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5. Virada Esportiva – Fernando (Casa da Amizade) disse que a Virada
Esportiva correu bem em 19/set porem teve um público menor do que o
esperado por conta de vários eventos que aconteceram na comunidade no
mesmo dia como reposição de aulas nas escolas, dia da gotinha,
inauguração do condomínio F e outros. Entende que faltou articulação com
as escolas. Houve atividade na Rua Nova, oficina de tênis e outras
atividades no CEU, na Perimetral, na Entreatos, etc. Foram realizados
alguns campeonatos, nem todos foram concluídos.
Isaac (União dos Moradores) argumentou que participou apenas das ultimas
etapas de preparação do evento, que deveria ter tido a participação de todas
as entidades. Houve corte no material esportivo porisso a distribuição foi
parcial. Mineiro comentou que as atividades do CEU foram várias e muito
boas, inclusive palestras; sublinhou que se sabe que todo ano tem a Virada
Esportiva e portanto todos devem se organizar melhor. Sugerido que Isaac

Joildo
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coordenasse a obtenção de um relatório final do evento.
Mônica (Casa da Amizade) sugeriu articular com o Joildo para fazer e
disponibilizar no site um mapa dos locais de prática esportiva na comunidade
e uma estatística de m2 de quadra por habitante.
6. Reposição de aula nas escolas – houve debate sobre a efetividade.
Ivanilda comentou os conflitos de agenda para crianças matriculadas em
atividades no PECP. Roberta (PECP) esclareceu que não tem condições de
mudar os horários das atividades do PECP aos sábados por conta das
reposições de aula nas escolas e que alguns pais pedem autorizações para
justificar ausência na escola. Diane (Bovespa) comentou que educação não
é só conteúdo acadêmico.
7. Espaço do CEU - Diane (Bovespa) disse que organizou uma visita ao
CEU com 50 crianças e que isso é uma forma de todos se apropriarem do
espaço; lembrou que o local é aberto à comunidade às 6as feiras. Foi
sugerido que todas as entidades incentivem a obtenção de carteirinhas e
usem com as crianças os espaço do CEU e do Parque Burle Marx (contatos
com administradora Regina).
8. Inauguração do Condomínio F – entregues 56 unidades em 19/set/09.
Comentada a questão de que as casas que precisarem ser removidas pelo
projeto de urbanização serão avaliadas e seu valor abatido do valor total do
financiamento, que é da ordem de R$ 50 mil.
9. Cadastro no Sistema EOL – Creuza (Espaço Nossa Casa) relatou que
desde maio/2009 a Multi vinha tentando, através de cartas e articulações
com o poder público, que o cadastro EOL fosse oferecido no mesmo dia que
a vacinação nacional da gotinha. Os postos de vacinação em 19/set/09 foram
na EMEI Paraisópolis I, UBS I, UBS II, na igreja Batista e na EE Etelvina. Foi
avaliada como positiva a participação de 10 voluntarios da Hope W.W.
Apesar das pressões sobre o poder público, somente na EMEI Paraisópolis I
foi oferecida simultaneidade de vacinação e EOL ( 20 crianças 0-5 a inscritas
on-line). Fazendo-se avaliação sobre a mobilização e os resultados muito
modestos, foi consensado ser necessário melhorar o esquema de
contato/documentação/pressão sobre o poder publico.

19/9/09

10. Atendimento de creche em período integral: foi divulgado o abaixo
assinado de pais da comunidade solicitando continuidade de atendimento em
período integral.
11. Logo da Multientidades – Mônica (Casa da Amizade) apresentou para
debate as questões pertinentes à definição das regras e operação do
concurso para escolha do logotipo do Fórum Multientidades. Como divulgar?
Para que público? Ficou estabelecido o regulamento do concurso e a
comissão julgadora (Joildo, Mônica, Creuza, Ivanilda e Edgar; Diane como 1ª
suplente). Acertado divulgar para qualquer público que seja morador de
Paraisópolis, pelo e-mail da Multi e nos diversos grupos de jovens na
comunidade: escolas, telecentro, Educação Cidadã (PECP), E. M. Crescer
Sempre, curso de comunicação da União de Moradores. Sugerido encorajar
talentos artísticos locais como Paulo (filho da D. Nelza), Estevão, Berbela e
outros. Acertados os critérios de seleção, sendo que os quesitos serão
incluídos na divulgação do concurso (anexo). Sugerido buscar divulgar o
resultado do concurso no jornal Espaço do Povo, na revista Dolce Vita. O

moradores

30/10/09
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prêmio do concurso só será divulgado na hora do aniversário de 15 anos da
Multi (esquema “Oscar”) .Prazo final de inscrição 30/out
12. Aniversário de 15 anos do Fórum Multi em 26/nov/09 – foram
debatidos alguns formatos possíveis para o evento. Mônica (Casa da
Amizade) sumarizou que o plano é fazer uma avaliação sobre fortalezas,
fraquezas, oportunidades e ameaças em tudo o que foi realizado ou não
durante esse tempo. Creuza fará o contato para obter local. Nota pósreunião: ficou confirmadao que o aniversário do Fórum Multientidades de
Paraisópolis será no dia 26/11/09, local CEU Paraisópolis.

26/11/09
todos

8:30-12:00
CEU

13. Grupo Articulador da Plataforma dos Centros Urbanos – UNICEF:
Diane (Bovespa) falou sobre o mapeamento e 60 pesquisas que o grupo
teria que realizar dentro da comunidade; esclareceu que até a data foram
realizadas 36 pesquisas. Informou que haverá uma reunião em 24/9/09 na
EMEI Paraisopolis I e outra em 25/09/09 no CEU Casa Blanca e que a pauta
seria um apelo para as pessoas participarem, inclusive os jovens
comunicadores, com discussão sobre o fórum e ações a serem tomadas.
14. Curso de Comunicação Comunitária: Isaac divulgou o curso que será
oferecido pela União de Moradores, em parceira com IAAF, para 20 jovens (4
por micro-região). Local: Escadão. Inscrições até 29/set/09 na União ou via
comunicação@paraisopolis.org.

Jovens
15-29 a

15. Prêmio Dolce Vita Amigo do Morumbi – Inscrições até 30/09/09.

29/9/09

30/9/09

16. Cursos PECP: Paulo do PECP informou os cursos gratuitos de 30 h para
Copeiro Hospitalar (45 vagas) e Camareiro Hospitalar (45 vagas) que
Einstein está oferecendo para as pessoas da comunidade na Escola Técnica
do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberf Einstein (Av. Francisco Morato
4293). Foi citado que vários alunos de cursos anteriores acabaram sendo
contratados por empresas terceirizadas do Einstein.
17. Próxima reunião: na UBS II (R. Pasquale Galup 951)
Pauta:

Todos

29/10/09
8:30

• Saúde
• Informe IV Mostra Cultural de Paraisópolis
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