Local: Espaço Nossa Casa (rua Manuel
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 30/07/2009, 8:30

Antonio Pinto, 974)
ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Creuza – E.N.C.
Folha: 1/4

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

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1- Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
2-. Uma análise dos sentidos da não participação para
moradores de uma favela em São Paulo nos serviços prestados
por organizações do terceiro setor: Letícia apresentou o resultado
da pesquisa de mestrado em Psicologia Social pela PUC-SP.
Esclareceu que o objetivo da pesquisa qualitativa foi avaliar a
participação da população nas entidades e não das entidades, e que
por isso não iria citar nomes.
Foram entrevistados 12 moradores (6 moradores que já participaram
de alguma atividade e pararam e 6 que nunca participaram, sendo 3
da região central de Paraisopolis, 3 do Grotinho, 3 do Brejo e 3 do
Grotão), alem de 3 organizações (dos setores de educação,
assistência social e saúde).
Foram abordadas “falas” para a não participação como por ex:
- não conhecem todos os projetos
- existe lista de espera para serviços prestados
- marido não deixa
- ficou grávida
- brigou com alguém que trabalha na entidade
- não gosta de alguém que trabalha na entidade
- as pessoas que trabalham nas entidades tratam mal.
- é humilhação receber este tipo de ajuda
- existe competição de vagas
- não vai passar na entrevista
- não tem tempo de participar (o trabalho é mais importante)
Nas entrevistas houve críticas de ambas as partes: ONGs criticando
não participação de moradores (“acomodadas”); moradores criticando
ONGs por não ter feito prévio conhecimento da comunidade.
Paulinho ressaltou que muitas vezes o que a entidade oferece não é
do interesse da comunidade, e que não podemos achar que a falta de
interesse é geral.
A Letícia ainda relatou que ficou muito forte a questão da urbanização
e que muitos disseram que iriam perder suas casas.
Foi marcante a fala de um morador vizinho do cemitério do Morumbi.
”os mortos ricos estão melhores que os pobres vivos”.
Constatada alguma percepção de que pessoas de fora podem ser
voluntárias e os moradores não podem ser – “quem é daqui só
executa, não colabora”.
Um morador trabalha como voluntário para ganhar uma cesta básica.
Chegou-se então a conclusão que existe uma desigualdade social
enorme, que a atuação das ONGs faz diferença e que algumas tem
posturas mais democráticas que outras.
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DESCRIÇÃO
Gilberto (ONG Amigos do Povo) mostrou-se disposto para fazer
serviço voluntario em qualquer entidade que seja preciso, porque
entende que tudo é para o bem da comunidade.
A postura de Letícia de trazer para a comunidade uma devolutiva da
pesquisa foi elogiada; foi consensado que o trabalho é complexo e
merece reflexão atenta das organizações. Domingo (médico) solicitou
que
a
integra
do
trabalho
seja
disponibilizada
(vide
www.paraisopolis.org).
3- Aniversário de 15 anos do Fórum Multientidades: Multi
completa 15 anos de atuação em nov/2009. Foi proposta uma
comemoração para este “rito de passagem” no estilo daquela do
aniversário de 10 anos em 2004, da qual surgiu a “Missão” de Multi
que consta no rodapé das atas.. Idéias preliminares ventiladas:
sumário das ações passadas (Eliana-PEC), discussão sobre o trabalho
de Letícia após leitura pelas organizações, concurso com premio para
criação de logotipo Multi por crianças ou jovens, análise das
forças/fraquezas/ameaças de Multi, reflexão sobre a dinâmica das
reuniões, festa com bolo. Formada uma comissão organizadora:
Diane, Mônica, Paulinho, Sueli, Fátima, Gilson, Letícia, Eliana. Diane
(Bovespa) sugeriu que todos pensem em algo para as próximas
reuniões.
4- Poder: Neusa-UBS falou sobre o poder, pessoas que exercem poder
sobre outros; relatou sobre seu grupo de idosos que faziam atividade
em um espaço e alguém usando seu poder tirou-lhes o espaço e por
isso o grupo não tem mais onde se reunir.
Eliana-PECP citou o livro Participação é poder (Pedro Demo).
Ressaltou ainda que esse assunto é de fato uma coisa importante
para ser pensado pelas organizações: refletir sobre relações, como a
comunidade pode fazer parte do projeto.
O representante da Polícia Militar relatou que trabalhou muito tempo
na comunidade, porem não tinha conhecimento do Fórum
Multientidades e que só agora ficou sabendo pela Sehab, não
conhecendo ainda as outras organizações. Disse estar muito feliz com
a evolução de Paraisopolis, com a Fatec, CEU e quer tudo de melhor.
Falou do desejo de ter uma base comunitária fixa da Policia Militar
em Paraisópolis.
5- Cadastro EOl de 20/jun/09: Gilson (União) falou sobre o
resultado do cadastramento do dia da vacinação de junho: 1410
fichas encaminhadas à DRE-CL; acredita que algumas crianças já
foram chamadas porque algumas pessoas lhe agradeceram na rua.
Monica (Casa da Amizade) mencionou ter falado com a Camila (setor
de demanda da SubPrefeitura CL) e a mesma informou que os
cadastros estão sendo digitados. Pediu que o Gilson continuasse
verificando o processo e que precisamos aprender a consultar o
sistema informatizado da Prefeitura (Escola em Números) para ver
como andam os dados da demanda de nossa região.

Letícia

7/ag0/09

comissão

27/ago/09
8:00
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AÇÃO

PRAZO

Gilson

27/ago/09

Paulinho

27/ago/09

DESCRIÇÃO
Gilson comentou que está articulando o assunto do cadastro EOL
para o dia da segunda etapa da vacina junto com a equipeo da Virada
Social porque na mesma reunião virão o pessoal da saúde e da
educação.
Mônica (Casa da Amizade) reforçou que a mobilização neste caso
teria que ser muito mais da área da educação do que da saúde,
porque os primeiros precisam disponibilizar as pessoas para fazer o
cadastro. Alerta que deixar o assunto para a reunião da reunião da
Virada Social pode ser muito tarde e requere que o cadastro seja
novamente a mão. Gilson ficou de passar o contato do pessoal da
educação para a Creuza, que vai liderar o diligenciamento deste
tema.
6- Saúde: Neusa (Conselho Gestor de Saúde) disse que o posto é do
povo, portanto está a serviço do mesmo. Porem mostrou-se
insatisfeita com a situação, pois existe paciente com avaliação de
risco cardiológico, mas não tem para onde mandar. As pessoas tem
cobrado dela os exames feitos na Virada Social. Ainda ressaltou que
é freqüentemente afrontada pelos pacientes que cobram de sua
pessoa uma solução. “Existe um descaso com a população e isso é
lastimável, pois qualquer dia vai morrer alguém”. Ela está
desmotivada e por conta dessa situação pensa em sair do conselho.
Gilson disse que levará o assunto para a Secretaria de Saúde e vai
procurar trazer um representante para a próxima reunião da
Multientidade.
7- Distribuição de leite via correio: Evandro (ONG Amigos do
Povo) mostrou-se indignado com a decisão da prefeitura de entregar
os leites das crianças das escolas municipais nas casas, pois aqui em
Paraisopolis é impossível, visto que a maioria das pessoas moram em
vielas e o carteiro já disse que não vai entregar. Pediu que o grupo da
Multientidades atue junto às escolas para resolver a situação.
Monica sugeriu que enviássemos uma carta para a Secretaria de
Educação com protocolo dizendo que em Paraisopolis não será viável
essa entrega. Paulo ficou responsável pelo envio da mesma.
8- Programação da semana das bibliotecas de Paraisopolis:
Diane (Bovespa) e Creuza (Espaço Nossa Casa) informaram com
pesar o cancelamento da programação prevista para 6-8/ago/09 em
função do publico alvo (escolar) ter sido mantido em férias (risco
gripe H1N1). Decisão sobre eventual adiamento em curso.

organizado
res

3/ago/09

9- IV Mostra Cultural de Paraisopolis: dada a extensão das férias
escolares na reunião de 31/jul/09 será definida nova data

Comissão
Mostra

31/jul/09
14:30

10- Grupo articulador da Plataforma dos Centros Urbanos –
UNICEF: Fátima (HabiSul) mencionou que algumas pessoas se
inscreveram no grupo mas não estão participando das reuniões para
pensar as ações. Informou ainda que a última reunião foi na Casa da
Amizade e que podemos pensar os motivos da não participação das
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Rejane e
Fatima

7/ag0/09

11- Virada Esportiva: Gilson (União) divulgou que nesta ocasião
serão lançados projetos de grama do campo do Palmeirinha e reforma
da quadra da R. J. Augusto de Souza e Silva.

Virada
Esportiva

19-20/

12- Carreta SENAI: Gilson (União) divulgou que primeira turma (45
p) concluiu curso de Confecção Industrial

info

DESCRIÇÃO
entidades que estão inscritas. Ficou sugerido um novo contato com os
participantes inscritos para ver quem quer continuar e também abrir
para novos participantes. Aqueles que quiserem continuar devem
enviar sugestão por email do dia da reunião.

13- Empório Paraisopolis: lançamento acontecerá

set/09

União

18/ago/09

14- Curso para comerciante em Paraisopolis: Fátima (HabiSul)
informou que acontecerá via parceria Sehab e SEBRAE. As inscrições
serão no canteiro de obra e no PECP.

info

8/ag0/09

15- Juventude em Ação: previsto para

info

2829/ago/09

Bovespa

30/07/09

16- Próxima reunião: Espaço Esportivo Bovespa (R. Iratinga, 84)
Pauta prevista:
- saúde
- Virada Esportiva
- Educação (incluir se possível quesito “difícil acesso”)
- Orquestra Filarmônica de Paraisópolis (parceria com Mario Cicarelli
ex-ECA-USP).

8h30
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