Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CEI/Creche Anglicana – Unidade Morumbi
ASSUNTO: Reunião Mensal

Data: 27/jan/11
Por: Monica
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.
Frei James (Creche Anglicana) deu as boas vindas ao local, que constitui uma
creche particular conveniada que está começando a atender 260 crianças na
faixa de 6 m a 4 a freqüentando em período integral (7-17h).
2. Geração de Renda e Economia Local (2ª parte): Eliana (PECP) detalhou as
ações em andamento em Paraisopolis (vide anexo). Citou que 50% dos
formandos nos cursos de capacitação oferecidos pelo PEC pretendem ter
negocio próprio e não ser empregados. Comentou que o Mercado St Marché
absorveu 42 pessoas encaminhadas por PECP. Quanto á absorção de mão-deobra local, dados de 2010 indicam que HIAE tem, em seu quadro de cerca de
8000 funcionários, 279 que são de Paraisopolis. (sendo 150 no PECP). Gilson
comentou que o Posto de Recrutamento e Seleção da União de Moradores tem
encaminhado para emprego de 100 a 200 pessoas por mês; este posto é
mantido através de uma agencia que paga 5% do salário contratado. Comentou
que se tem evidenciado uma significativa evasão dos moradores encaminhados
para emprego (desistem antes de começar a trabalhar).
Após debates sobre os assuntos da reunião de 25/nov/10 e 27/jan/11ficaram
resolvidos os seguintes encaminhamentos:
A.

Buscar profissional(is) para tabular os dados disponíveis no banco de
dados do Posto de Recrutamento e Seleção da UMCP e mapear as
razões da evasão. Cogitou-se de abordar profissionais da USP, Instituto
Ethos, etc

B.

Contatar Drogaria Pacheco para identificar se há alguma política
especifica de recrutamento dentro da comunidade

C.

Promover um evento piloto “Iniciativas de Empreendedorismo”: um
dia de vivencia, oficinas, exposição de fotos, artista local, roda de
negócios (para que lojistas comprem de empreendedores locais. Criado
Grupo de Trabalho para planejar o evento.

D.

Levantar dados disponíveis sobre ocupação da mão-de-obra
conforme dados do Censo 2010 IBGE (por setor censitário de
Paraisopolis)

E.

No planejamento das atividades Multi 2011 (reunião de fev/2001)
prever que uma das reuniões restantes até o final de 2011 trate
novamente do assunto Geração de Renda e Economia Local.
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3 Conselho do Comercio Legal: Gilson esclareceu que se trata de iniciativa da
UMCP, da qual faz parte o Banco do Brasil - Desenvolvimento Regional
Sustentável. Estão buscando organizar o comercio local. Citou que há 35
comércios participantes, com reuniões mensais na ultima 5ª f do mês em sistema
de rodízio similar à Multi . Cerca de 60 pessoas tem comparecido a cada reunião.
4. Metrô – Linha 17: Gilson (UMCP) sumarizou dados relevantes, Informa que
foi assinado convenio de R$ 3 bilhões a nível municipal/estadual/federal e que
foram realizadas 3 audiências publicas. A entrega das propostas ocorreu em
15/dez/10 mas a abertura dos envelopes dos proponentes foi suspensa em
função dos escândalos ocorridos na Linha Lilás. Cerca de 40 mansões do
Morumbi serão desapropriadas. Os moradores da Rua 16 , que terão vista
prejudicada em função do monotrilho, alegam impacto ambiental, Associações de
moradores do entorno tem adotado posturas diversificadas em relação ao
empreendimento (Associação Panambi tem se mostrado contrária, Associação
Vitoria Regia a favor). Mineiro salientou que o metrô subterrâneo é cerca de 6
vezes mais caro que o monotrilho.

info

5. Projeto Lavamos Nós: Guilherme (diretor de empresa distribuidora de
produtos de lavagem de carros) apresentou esta oportunidade de geração de
renda através da qual desempregados a partir de 18 anos podem se tornar
microempreendedores. Esta lavagem usa prosutos biodegradáveis e consome
apenas 1 litro de água por carro lavado. Relatou que as 11 pessoas que estão
atualmente sendo capacitadas no J. Colombo serão encaminhadas para
condomínios, shoppings, O treinamento dura ~ 50-70 h. Os kits de lavagem
fornecido a cada aluno capacitado é oportunidade de renda para cada individuo
girando em. torno de R$ 800/mês ( R$ 13-15 carro, 4 carros/dia), Cristina
perguntou sobre o fornecimento dos produtos e Guilherme informou que a
pessoa que faz a capacitação, deve adquirir, ao final do curso, o Kit de produtos
“ecológicos” para começar a trabalhar e que ele custa R$ 1.200,00. O Kit é
vendido pelo Guilherme, representante dos produtos e coordenador do projeto
Lavamos Nós.
6. Incubadora Tecnologica de Cooperativas - USP: João (bacharel e aluno
USP) esclareceu tratar-se de programa de extensão universitária que atua desde
1998 no fomento à Economia Solidaria em comunidades vulneráveis, criando
Centros de Referencia e com ênfase em auto-gestão. Tem projetos novos ex
MEC/EJA no Campo Limpo e Residuos (recursos FINEP). Mineiro (Assoc
Catadores Reciclando a Esperança sinalizou interesse nestes projetos.
7. Skate Solitario Marcelo apresentou Lara - uma nova colaboradora – e
divulgou o plano da instituição de montar uma fábrica de skate em Paraisopolis.
Ofereceu que o Skate Solidário pode fazer visita/apresentação nas organizações
se elas assim solicitarem. Para a 3ª etapa do Plano de Urbanização, Marcelo
sugeriu que pistas de skate sejam planejadas em locias de maior visibilidade.
Juliana alertou para o acumulo de lixo nas novas áreas recém urbanizadas e que
zeladores foram demitidos

Interessados
em skate

8. Entrevista Ana Buarque de Hollanda (ministra): Gilson (UMCP) aponta que
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acontecerá na Radio Nova Paraisopolis, Comentou que estas entrevistas tem
fucnionado como pressão efetiva sobre o poder publico..
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9. Possibilidade de montar marca Paraisopolis: está sendo estudada por
UMCP com apoio de agencia de publicidade desde 2010. A idéia é aproveitar as
oportunidade de visita de estrangeiros, etc.
10 Festival Mundial de Juventude (Jophanesburg): Juliana relatou que a
delegação de Paraisopolis contou com 9 moradores, destacando-se entre os 150
brasileiros. Juliana teve direito à fala na sala de Direitos Humanos; Rejane falou
na sala sobre Questões de Genero”..
11 Conselho Gestor de Urbanização de Paraisopolis: em reunião dos
conselheiros moradores:foi gerada uma pre-pauta, Ficou decidido que Multi
enviaria carta protestando pela demora e sinalizando mais pressão sobre o
Poder Publico. Na reunião com Dra Natalia programada para 8/2/11 os
moradores apresentarão relatório de demandas. Graciele (Cobrapi) anunciou que
passará a participar das reuniões de Multi em lugar de Rosani.

12-23/out
2010

Monica

12 Evento de Pós-Urbanização: programado no Grotinho em parceria com Sou
da paz para promover processo de “pertencimento”
13. Formatura Curso Mãos de Maria: organizado pela Associação de Mulheres
com apoio do IAAF, acontecerá no CEU Paraisopolis
14. Bloco Carnavalesco: promovido por Entretos + Barracão dos Sonhos

Imed.

12/fev/11
todos

28/jan/11
8:00
6/mar/11
domingo

15. PECP: está passando por processo de auditoria para certificação
internacional
16. Próxima reunião: no Instituto Entretaos (R. Silveira Sampaio)
Pauta Prevista: planejamento Multi 2011
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