Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Casa da Amizade
ASSUNTO: Reunião Mensal

Data: 25/nov/10
Por: L. Claudio/Eliane
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO

1. Roda de apresentação e leitura da ata da reunião anterior: as correções
apontadas após a leitura em voz alta serão encaminhadas para publicação no site.
2. Proposta de Geração de Trabalho, Emprego e Renda: Eliana (PECP)
apresenta um levantamento preliminar, feito em Paraisópolis, apontando quais
são as ações ligadas à qualificação, emprego e trabalho – ver exemplos na
tabela anexa, que será expandida para a próxima reunião.
•

Espaços de capacitação são aqueles que oferecem cursos livres, tendo
como objetivo a capacitação para o trabalho,

•

Iniciativas de geração de renda são aquelas que tem como objetivo a
formação e organização de cooperativas.

•

Iniciativas para empregabilidade e divulgação de emprego, como a UMCP
e PECP (que está em parceria com a rede de mercados St.Marche)

•

Iniciativas de economia local: grandes empresas que abriram filiais dentro
de Paraisópolis

No mapeamento de potenciais empreendedores, foi registrada a ocorrência de
mais de 8 mil comércios, que fazem movimentar parte da economia local, entre
padarias, lanchonetes, salões de beleza, etc. Monica (Casa da Amizade)
comenta a ausência da ETEC Paraisópolis como espaço de capacitação na
tabela apresntada, o que foi justificado por ainda ser um espaço do qual a
comunidade ainda não se apropriou.
3. Banco Sampaio: apresentou-se Tiago, analista de credito da Comunidade de
Campo Limpo. Através de ppt apresentou a União Popular de Mulheres de
Campo Limpo, que tem como objetivo a melhoria do bairro e a completa
emancipação das mulheres. Mantem 2 casas (J. Lidia e J. M. Sampaio). Já
conseguiram muitas vitórias, como escolas e o Conselho Gestor atuando na
comunidade, contudo, ainda sofrem com a falta de postos de saúde; estão se
organizando para trazer um hospital, A moeda local – Sampaio - só circula na
comunidade local, não tem juros; fora da comunidade há juros de 2%/mes. A
presença do banco comunitário União Sampaio, que tem vocação diferente de
banco comercial, ensinou a população uma educação financeira que não
conheciam. Tiago explicou que o banco não é auto-sustentável, Tem parceria
com Instituto Palmas, que já tem rede de 50 bancos (sendo 5 em SP). O
Sampaio só é emitido quando há lastro no caixa da União. Para empréstimos,
não há consultas ao SPC/SERASA; seja porque a pessoa é conhecida pela
União de Mulheres, ou porque, se não se conhece, vão até a casa da pessoa
para entender melhor suas condições. Sampaio é correspondente do Banco do
Brasil. Paulo (gerente da agencia do Banco do Brasil na comunidade de
Paraisópolis) questiona se é possível uma parceria de empréstimo com o
Sampaio,-- um trabalho de desenvolvimento, buscando a pessoa a participar da
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comunidade. Tiago esclarece que não é possível pois a lógica de funcionamento
é outra., A verba inicial do Banco União Sampaio foi obtida através da Secretaria
Nacional de Economia Solidaria (gestão de Paul Singer). Tiago explica que o
analista do banco comunitário faz aval solidário – não emprestam por exemplo
para homens que batem em mulheres, mães com crianças fora da escola, etc. A
moeda é impressa em Palmas, To. Participam do projeto 25 comércios locais,
que aceitam a moeda Sampaio, mais alguns agentes externos.
4. Banco do Brasil – Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS): Paulo
nos apresenta a proposta do Banco do Brasil em atuar na comunidade, pois hoje
a visão do Banco do Brasil é trabalhar a nível local, de forma sustentável,
buscando dessa forma impulsionar o desenvolvimento local. Essa metodologia
de sustentabilidade é apoiada pelo tripé de caracteres social, ambiental e
econômico.Envolve aspectos de capacitação, atividades produtivas e novas
tecnologias. Um exemplo de sustentabilidade: se todas as padarias locais se
reunissem para comprar farinha em conjunto, no mesmo lugar, seria possível
baixar o preço dos pães. O Banco do Brasil tem a missão de mediar o
desenvolvimento sustentável entre as comunidades através da concertação,
chamando a comunidade a conversar, por meio de canais como faculdades,
sindicatos e ONG's. Em Parasiopolis, com apoio da União de Moradores, foi
decidido que o foco do DRS será o Programa Comercio Legal, com analistas que
avaliam a importância de tal ação na comunidade, vindo depois de determinado
período uma equipe para avaliar os resultados obtidos. Apóia a iniciativa de
empreendedores formais, organizando e fortalecendo o comércio local, para que
o dinheiro que está na comunidade continue circulando na comunidade. Na
União de Moradores foi montada uma sala do comerciante e vai ser montada
uma sala do empreendedor, em parceria com Secr. Estadual de Trabalho. Paulo
informou que 40% dos comerciantes de Paraisopolis são formais; com renda
acima de R$ 3 mil/mês não se pode caracterizar como MEI (micro-empreendedor
individual. Paulo citou o exemplo do MBoiMirim, em que o foco escolhido para o
DRS foi o artesanato.
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Foi feito convite à comunidade para participar da inauguração da agencia do
Banco do Brasil na comunidade de Paraisópolis.
5. Aliança Empreendedora: apresentou-se Mateus,
www.aliancaempreendedora.org.br , assessor de grupos, que contou como
surgiu a idéia de organizar uma ação que ajudasse aos empreendedores sem
assistencialismo, acarretando assim uma melhoria em cadeia. Feita uma
pesquisa sobre os empreendedores foi descoberto que a maioria não tinha
conhecimento (não sabia vender), outra parte não tinha investimento e não tinha
espaço (sem infra-estrutura). A ação de escalada empreendedora é dividida em
três passos:
- conhecimento (SAGA): conhecer o que a comunidade precisa;
- crédito (IMPULSO), oferecendo, caso necessário;
- comercialização (SOLIDARIUM), viabilizando acessos para o comércio.
O curso oferecido tem a duração de 3 meses, com a realização de um
diagnóstico para saber pontos fortes e fracos do negócio, ajudando a melhorar a
estética do produto. O crédito tem um teto de R$2.000, com média de retirada de
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R$900/mes. A metodologia é que, além dos 3 meses de curso, seja oferecido um
apoio por até 2 anos. Estão começando a usar e-learning (ensino pela internet).
Em Paraisópolis foram montadas 3 turmas: duas no PECP e uma no Entreatos.
Diane (BM&F Bovespa) questiona o programa do PAC, que viabilizou R$ 2
milhôes para geração de renda e empreendedorismo para as comunidades e até
agora não foi falado mais nada.
Eliana (PECP) se propõe a fazer uma ponte com o CRAS para inclui-los na
discussão.
Gilson (UMCP) comenta a ação da Mastercard na comunidade (projeto
Consumidor Consciente), atuando há mais de um ano com curso de Educação
Financeira nas escolas, o último dia foi acompanhado pelo site dinheirama,
www.dinheirama.com
6. Informes
6.1 FIB: Eliane (voluntária Paraisópolis) anuncia que já foi assinado o acordo
para início das atividades da FIB Brasil e que o projeto irá começar a atuar em
março.
6.2 Engenharia Comunitária: Eddie (Skate Solidário) anuncia que hoje é o
último dia para entrega do projeto da Engenharia Comunitária.
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6.3 Curso de Doces e Salgados Mãos de Maria: Rejane (AMP) anuncia que já
teve início o curso na cozinha da União de Moradores, com duas turmas (14:-16
h e 17-20, tendo como objetivo final que seja montada uma cooperativa.
Também acontecerá uma feira com panetones feitos pelas próprias alunas.
Comenta que o numero de desistências tem sido pequeno.
6.4 Festival Mundial de Juventude: Rejane (AMP) informa que acontecerá em
dez/10 em Johannesburgo (África do Sul), onde será realizada uma ação da
Juventude pela melhoria da qualidade de vida mundial. Este festival ocorre a
cada 5 anos. Anuncia que será promovido um jantar na Casa da Fazenda para
arrecadar fundos para levar 10 representantes de Paraisopolis para participar
deste festival. Juiana Rodrigues foi indicada como representante da Federação
Democratica Internacional de Mulheres.
6.5 Telecentros: Gilson anuncia a chegada de mais três Telecentros na
comunidade: um no condomínio F, um no Espaço Jovem (Pirâmide) e outro no
escadão próximo ao CEU.
6.6 16 dias do Ativismo contra a Violência: Eliana (PECP) informa sobre as
atividades para mobilizar a comunidade para a erradicação da violência
doméstica.
7. Próxima reunião: na Creche da Igreja Anglicana – Unidade Morumbi IV
Pauta Prevista: Geração de Renda e Economia Local (2ª parte)
- detalhamento das ações em andamento em Paraisopolis
- análise dos dados da pesquisa de 5/ago/2008 (vide www.paraisopolis.org,
seção Publicações)
·
discussão sobre a reunião de 25/11/10 e encaminhamentos finais
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