Local: nova EMEF Paulo Freire (R. Melchior
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 25/06/2009, 8:30

Giola)
ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Roberta - PECP
Folha: 1/3

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

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1- Rodada de apresentação + leitura da ata anterior
2- Cadastro EOL: Mônica fez a leitura da carta de 29/mai/09 que havia sido
enviada aos secretários municipais de Educação e Saúde (vide anexo)
solicitando a disponibilização de postos EOL de cadastramento de demanda de
educação infantil simultaneamente ao dia nacional de vacinação contra
poliomielite (20/jun/09), conforme decisão consensada na reunião anterior de
Multi. Não tendo sido disponibilizadas pelo poder publico as facilidades
necessárias para acesso ao Sistema EOL, Gilson relata que os 1410 cadastros
foram feitos manualmente no dia da vacinação através de mutirão envolvendo
21 voluntários. Em alguns dos postos houve filas de mães interessadas. Diante
da impossibilidade da informatização foi combinado com Regina (da Diretoria
Regional de Educação de CL) que a ficha fosse preenchida somente os
principais dados: nome da criança, nome dos responsáveis, endereço e
telefone. Luiz (Demanda Escolar – SubPrefeitura de Campo Limpo) informa que
passou a ter um funcionário disponível para atualizar/cadastrar os dados das
fichas; ficou acertado que Luiz levará imediatamente um montante de fichas e
que a meta é cadastrar até na próxima reunião de Multientidades todas as
fichas feitas no mutirão de 20/jun/09. No site atual da PMSP são
disponibilizados dados mensais que permitem fazer a consulta de vagas na
região. Luiz informa que haverá mudanças no Sistema EOL, prevista para
agosto, e que saiu uma portaria que possibilitará que pessoas da sociedade civil
e outros possam verificar quem está cadastrado devidamente no sistema.
3- Inicio da operação da nova EMEF Paulo Freire – R. Melchior Giola: na 2ªf
29/jun haverá reunião com os pais e na 3ªf 30/06/09 o inicio das aulas para as
5as series (inicialmente designadas para EMEF Neide Sollito - Jardim das
Palmas). No final de julho virão os alunos que hoje estudam na “velha Paulo
Freire” (em frente à EMEF D. Veremundo) salvo três turmas que lá
permanecerão. Foi mencionada a questão levantada com DRE – Diretoria
Regional de Ensino – sobre a conveniência ou não de que as salas que serão
desocupadas permaneçam como EMEF como garantia de vagas para alguns
alunos que estão aguardando.
Foram ventilados os possíveis motivos pelos quais professores não querem
trabalhar em Paraisopolis. Sonia (assistente de direção provisoriamente
designada para a nova EMEF PF) esclareceu o fato de que a área de
Paraisopolis não é classificada como “difícil acesso” e alerta para a importância
do correspondente abono como fator de atração. Luiz explicou como são feitas
as seleções de professores, uma vez que dependendo da classificação eles
podem escolher o local de trabalho. Neusa (UBS) se manifesta dizendo que as
pessoas não devem trabalhar apenas por dinheiro e que é interessante que
esses professores sejam convidados a conhecer a Comunidade antes de optar
em trabalhar ou não. Luiz ficou encarregado de identificar com RH da Prefeitura
a legislação especifica que cobre as regras do difícil acesso para que Multi
possa avaliar a pertinência de algum encaminhamento de solicitação.
Referente ao próximo Dia Nacional de Vacinação (2ª fase da gotinha) que está
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previsto para 22/08/09 e o plano de novo mutirão de cadastro, Mônica sugere
que o grupo que redigiu a primeira carta se comunique e reescreva o
documento com nova solicitação de logística para que ocorra o cadastro
eletrônico on-line.
4- Creche em tempo integral: mãe moradora da comunidade apresentou o
problema das crianças de 10 m a 3 a que são hoje atendidas em período
integral e que em 2010 passarão a estar matriculas em regime de meio período
apenas. Alertou para os problemas de segurança ligados aos deslocamentos
intermediários e às cuidadeiras pouco habilitadas.
5- Unidades Volantes do SESI: Gilson informa que a União de Moradores está
fortalecendo a parceria com o SESI (Serviço Social da Industria). A Comunidade
já é beneficiada com o curso da Oficina de Costura, que tem como proposta
conseguir um prédio para montar uma Oficina de Costura, onde as alunas após
capacitadas tornem–se professoras. Também já faz parte da programação a
Unidade Móvel de Padaria, que terá como produto principal a produção de um
bolinho (muffin) que será vendido em alguns comércios que estão fechando
parceiras; e por fim a Unidade de Pedreiros, Marceneiros etc. Citou que as
construtoras Passarelli (vencedora da licitação do sistema de esgoto do Grotão),
Camargo Correa e Planova relatam ter contratado 1000 pedreiros para atender
as obras de Paraisopolis.Todos os cursos estão voltados ao incentivo da
Geração de Renda. Gilson diz que após reuniões internas a União de
Moradores está repensando o trabalho oferecido à Comunidade, inclusive
desmistificando o modelo assistencialista que promove atualmente. Ressalta
que já se iniciaram algumas mudanças como a suspensão do oferecimento de
almoço preparado na cozinha da Sede, que está sendo reformada pela Nestlé.
6- Virada Social: Gilson relatou que assumiu a nova secretaria de SMADS Rita
Passos e que a estrutura da Virada Social permanece. As reuniões serão
retomadas em julho no mesmo modelo anterior: as quartas-feiras se discute o
que será feito e as segundas o grupo de trabalho discute a parte operacional.
Relatou que a Jornada da Cidadania em 5-6/jun/09 fez 7200 atendimentos.
7- Cursos de Capacitação Profissional: O agente comunitário André divulgou
os cursos que acontecerão no Programa Einstein no 2ºsemestre/09 na área de
Beleza, Moda, Gastronomia. As organizações já receberam os cartazes de
divulgação. O Programa também está em parceria com o Senac que promoverá
o curso de Empreendedor em Pequenos Negócios e Agente de
Desenvolvimento Local ambos com duração de 3 meses período noturno. As
inscrições serão abertas para a Comunidade.
8- “Programa Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal: Escola do
Povo promoverá um mutirão para cadastrar interessados. Segundo a proposta o
Programa viabiliza a construção de 1 milhão de moradias para famílias com
renda de até 10 salários mínimos, em parceria com estados, municípios e
iniciativa privada. Foi discutido que essas moradias ainda não existem e é
pouco provável que o governo cumprirá com o numero apresentado. Gilson diz
que a iniciativa do mutirão também servirá para pressionar o governo diante da
demanda apresentada.
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9- Antídoto: Gilson informa que está acontecendo no Itaú Cultural o Seminário
Internacional de Ações Culturais em Zonas de Conflito, onde alguns jovens de
Paraisopolis estão participando. Haverá apresentações de iniciativas culturais
existentes na comunidade como apresentações de musica, artes etc. Também
no dia 27/06 às 15h Gilson apresentará o Programa Escola do Povo. A entrada
é livre durante todo o evento.
10- Projetos para a Mulher: Regina Habisul informa sobre nova portaria que
estabelece 6 temas sendo negociados para ajudar no trabalho com mulheres.
Também relata que foi realizada uma reunião com algumas instituições para
discutir os cursos de capacitação existentes na comunidade com o objetivo de
organizar o que está sendo oferecido e potencialmente centralizar atividades.
11- Komen Cure: “Uma tarde para você” Projeto de conscientização e
sensibilização sobre o câncer de mama: já aconteceram 2 encontros e foram
atendidas 160 mulheres nas oficinas de maquiagem e orientação sobre o câncer
de mama. Observada a alta incidência de analfabetismo entre estas mulheres
acima de 40 anos. A enfermeira Joacira da oncologia do Hospital Albert Einstein
esteve presente para fortalecer a divulgação do 3º e 4º encontros.
12- Pio XII: Normecy distribuiu cartazes de divulgação referente ao Curso de
Informática que será ministrado no Pio XII com certificação do SENAI duração
de 3 a 4 meses.
13- Teatro Vocacional: Projeto da Secretaria Municipal de Cultura que está
sendo desenvolvido no CEU Paraisopolis por Geraldine: teatro e dança.
Geraldine foi orientada a enviar maiores informações para que seja inseridas no
site de Paraisopolis.
14- Festa Julhina: a tradicional festa será semelhante aos anos anteriores,
quem tiver interesse em alugar barracas deverá entrar em contato com
Anderson – tel.: 3742-0589 para obter maiores informações.
15- Plataforma dos Centros Urbanos: O Grotão foi a região escolhida para ser
desenvolvido o programa. Haverá um evento de lançamento onde cada
Comunidade apresentará um talento. Foi divulgada a próxima reunião quinzenal
para definir detalhes. Mônica (Casa da Amizade) sugere que as reuniões
aconteçam no Grotão para que se faça aproximação com o local selecionado.
16- Retorno referente 1ª Feira de Artesanato: Fátima diz que a feira foi
positiva no sentido de reunir as pessoas/artesãos, troca de experiências, mas
pouco rentável. Os artesãos estão solicitando outro evento, porém, foi definido
que o próximo passo será uma capacitação para eles.
17- Próxima reunião: Espaço Nossa Casa (R. Manoel Antonio Pinto).
Pauta prevista:
- Educação;
- Retorno do trabalho (Letícia): "Uma análise dos sentidos da não-participação
para os moradores de uma favela em São Paulo nos serviços prestados por
organizações do terceiro setor".
- Conselho Regional de Medicina;
- Escola do Povo.

Itaú Cultural
27 e 28/06/09
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