Local: Programa Einstein na Comunidade
FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Data: 30/04/2009, 8:30

de Paraisopolis
ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Roberta - PECP
Folha: 1/2

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

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
1- Rodada de apresentação + leitura da ata anterior. Obtido consenso sobre
critérios de pauta das reuniões (vide site Multi).
2- Apresentação da Komen Cure: Enfermeira Joacira do Hospital Albert
Einstein explicou o projeto de conscientização e sensiblilização sobre o câncer
de mama que acontecerá na comunidade de Paraisopolis. O nome do evento é
Uma Tarde para você! Tem como objetivos identificar e desmistificar mitos e
crenças acerca do câncer de mama, ampliar o nível de conhecimento em
câncer de mama e sensibilizar as mulheres para o auto-cuidado referente ao
agendamento da consulta ginecológica e mamografia no serviço público de
saúde. O público alvo serão mulheres moradoras da comunidade de
Paraisópolis com idade maior ou igual a 40 anos. Serão atendidas por sábado
75 mulheres, somando 300 mulheres nos quatro sábados.
Durante essa tarde as mulheres receberão treinamento do grupo da PAYOT
para maquiagem, cuidados com a pele e cabelo, serão fotografadas, farão um
lanche e receberão orientações sobre câncer de mama por médicos
mastologistas e enfermeiras. Ao final do evento receberão sua fotografia e um
kit maquiagem. As inscrições podem ser feitas na sede da União de Moradores
e no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis.
Também foi apresentado por Thiago (Komen e MamaInfo) a proposta de uma
capacitação para os participantes do Fórum com o tema: “Capacitação dos
líderes comunitários de Paraisopolis para o enfrentamento do câncer de mama
por meio de ações de defesa ativa”. Como não foi possível agendar uma data
imediata, Thiago deixou um e-mail a disposição para o agendamento caso haja
interesse. (defesaativa@mamainfo.org.br). Foi comentada a aprovação em
29/4/09 de lei que dá direito a mulheres acima de 40 anos a fazer mamografia
no sistema publico, com periodicidade a ser definida.

23/05
06/06
04/07
18/04

Saúde
Horário:
13h às 18h

PECP

3- Educação - crianças de 5a serie fora da escola: discutido o problema das
cerca de 250 crianças de Paraisopolis anteriormente encaminhadas ao J. das
Palmas (EMEF Neide Sollito) e que estão sem aulas desde o inicio de 2009,
aguardando a conclusão da obra da nova EMEF Paulo Freire. Luiz (DemandaDiretoria Regional de Ensino-SubPref CL) esclareceu ter sido informado que a
rede de esgoto estará concluida em 15/5/09 e que as aulas começarão em
18/5/09.
4 - Educação: Sistema EOL (Escola on Line): foi retomada a questão da
reunião de 26/mar/09 sobre a importância do cadastramento das crianças no
sistema EOL para administração e entendimento da demanda da comunidade.
Monica (C.Amizade) citou a meta da Agenda 2012 que consta do site da PMSP:
- atender a totalidade das crianças cadastradas para vagas em creches (0-3a)
e das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3-5 a)
- ampliar jornada nas EMEIs para 6 h e nas EMEFs para 7 h
- adotar os 9 anos no Ensino Fundamental
Luiz (Demanda-DRE-CL) esclareceu que toda criança tem direito ao
cadastramento e que hoje há 6 locais em Paraisopolis onde se pode efetuar o
cadastro para educação infantil no EOL: CEU, EMEI Paraisopolis, Creche Sta
Escolastica, Creche Lina Rodrigues, CEI Paraisopolis. Foram discutidas
alternativas de mobilização visando encorajar as mães a cadastrar esta
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29/5/09

DESCRIÇÃO
demanda no EOL, já que há bastante desconhecimento do assunto. A proposta
de efetuar mutirão de cadastramento similar ao realizado em julho/2006 foi
ventilada, com diversas pronunciamentos a favor e contra. Sugerida a ideia de
fazer cadastro aproveitando a ocorrencia de outros eventos (ex: CIC em 56/jun/09). Foi consensada a proposta, a ser rediscutida na proxima reunião, de
organizar esforço de abordagem das mães no dia de vacinação; Iranilda (UBS
II) ficou encarregada de trazer informação sobre as proximas datas de
vacinação nacional. A ideia é verificar possibilidade da vacinação ser feita em
escolas que tem o EOL instalado. Além disso foi cogitado fazer cruzamento dos
nomes com a lista de espera da Crescer Sempre e com bancos de dados da
área de Saude (cadastro de nascimentos, etc).
5- Rádio Comunitária: Gilson informa que serão convocadas seis entidades
para organizar um conselho que será responsável pela organização da rádio. O
período de concessão está determinado para dez anos.
6- Reformulação do Site de Paraisopolis: O site está sendo organizado para
ser disponibilizado para criação de e-mails podendo ser utilizado por todos da
comunidade.
7- SEHAB – Habi Sul: Está organizando a 1ª Feira de Artesanato (R. Dr. Laerte
Setubal) com artesãos da Comunidade, com o propósito de iniciar o trabalho
com geração de renda com profissionais anônimos da comunidade local.
8- Associação das Mulheres de Paraisopolis: Evento do Dia das Mães será
comemorado com palestra.
9- Casa da Amizade: Ana Paula convida para o Espetáculo Mães Mágicas no
CEU Paraisopolis também em comemoração ao Dia das Mães.
10- Projeto FIB (Felicidade Interna Bruta): Representante do projeto explicou
que o FIB é um conceito que foi criado no Himalaia e é uma definição do
desenvolvimento social criada para medir o bem-estar das pessoas. Tal projeto
já foi implementado em vários países e agora está chegando ao Brasil; para ser
desenvolvido em nosso país foi escolhida a Comunidade de Paraisopolis.
A coordenadora solicitou que o FIB pudesse ser pauta na próxima reunião,
como a mesma não tem disponibilidade para as datas de maio e junho, ficou
definido que se faça o contato para agendar uma reunião ou que seja inserido
na pauta do Fórum.
11- Entreatos: Denise divulga o inicio do curso de Artes Visuais – Xilogravura
que será ministrado no Entreatos em parceria com Museu Lasar Segall.
12- Escola do Povo: Isac informa que serão abertas novas salas do Projeto
Escola do Povo; para isso, solicita que as Instituições possam ceder seus
espaços para que as aulas possam ser ministradas.
13- Próxima reunião: – Local: União de Moradores
Pauta prevista:
- Educação: devolutiva da reunião do GT a ser realizada em 07/05/09;
- Site de Paraisopolis (www.paraisopolis.org);
- Geração de Renda: Grupo de Trabalho;
- Projeto CRM;
- Avaliação do projeto: feira de artesanato.
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