Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Instituto Entreatos
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 24/2/2011, 8:30
Por: Eliane Utescher
(voluntária) e Cristina
(EntreAtos)
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1.Leitura da ata da reunião de 27/01/11: feita por Paulinho (assessor
vereador José Rolim). As correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site . Começamos a reunião com uma hora de atraso e
em seguida fazemos rapidamente a roda de apresentação ; Cristina
(Entreatos) ao se apresentar, avisa que o Instituto está com dificuldades para
pagar o aluguel do espaço e convida outras entidades a sublocar para evitar o
fechamento.

Paulo

Imediata

(assessor
do veredor
José Rolim)

2. Planejamento 2011: Havíamos combinado que a reunião de hoje seria de
planejamento. Em novembro 2009, com 15 anos de Multi, fomos ao CEU para
a análise FOFA – Forças,Oportunidades, Fraquezas e A.................
Acertamos um regimento interno das reuniões e naquela ocasião resolvemos
abordar os seguintes tópicos : 1) Ambiente e Urbanização; 2) Violência Infantil
e Doméstica; 3) Infância e Adolescência; 4) Geração de trabalho e Renda;
5) Educação; 6) Economia Local. ( Luciene vai anotando em papel à parte a
relação dos temas ao longo do ano passado , as datas e locais das reuniões
onde ocorreram).
Fizemos mais ou menos o que havíamos pensado em fazer. Temos 11
reuniões por ano e hoje vamos investir nesse planejamento ; temos feito umas
duas reuniões por tema e podemos votar os que achamos mais importantes.

Monica
(Casa da
Amizade)

Diane (Bovespa) acha legal avaliar o formato que foi feito no ano passado
antes de seguir adiante ; foi feita uma super discussão para chegar neste
formato, mas não conseguimos avançar muito, em alguns momentos apenas.
Não aconteceu de convidar uma pessoa para a questão ambiental, não
aprofundamos o suficiente, valeu como ensaio, mas não cumpriu com a
finalidade e precisamos agora retomar com mais foco na meta.

Diane
(Bovespa)

Imediata

Luciene
(..........)

Imediata

3. Avaliação reuniões ano 2010 : Neusa (UBS) acha que ficou faltando o
todos
Imediata
tema violência porque tem recebido inúmeras denúncias de prostituição
infantil ; Mineiro fala que o tema geração de renda foi bem abordado, que o
tema educação com a Ana Penino também, mas que sobre urbanização
ficamos sem saber como funciona ; Marcelo (Skate Solidário) diz que se
lembra da Ana Penino e da última reunião de janeiro porque participou ; Ed
(Skate Solidário) afirma que esporte e saúde foram bem falado nas reuniões ;
Monica ( Casa da Amizade) fala que temos de passar a lição de casa, fazer a
ata com antecedência e ler antes das reuniões ; diz que a fala da advogada
foi super pertinente e a palestra dela está no site e que temos que otimizar o
tempo que temos para essas reuniões ; Cristina (Entreatos) diz que ficou
muito ausente no ano passado, mas que a reunião de março no Casarão
achou muito fraca, que precisamos de mais informações, que não há muita
troca entre as organizações, que elas crescem, mudam as diretrizes, que
precisamos refletir sobre os inssucessos e compartilhar o que é comum,e
coloca esse assunto como sugestão de tema para 2011; Diane (Bovespa)
acha que as reuniões de Multi são muito fragmentadas ; Paulo diz que este
Fórum poderia cobrar mais do poder público, como por exemplo, reclamar do
lixo, e que seria muito melhor a força dessa união do que as reclamações
individuais de cada Entidade; Cristina lembra aos presentes que, como uma
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das criadoras do Fórum Multientidades, participou de muitas ações de
cobrança do poder público que foram encabeçadas pelo fórum, como a luta
por posto de saúde, o chamamento das famílias para cadastro de crianças
fora da escola ( com passeata e tudo), o asfaltamento das primeiras ruas, a
visita do secretário de educação à escola Paulo Freire (de lata e em péssimas
condições,na ocasião), entre outras ações. Luciene( ......) fala que o fórum
conseguiu uma grande vitória na questão da escola Paulo Freire.
4. Eleição dos temas para 2011 : Monica ( Casa das Amizade) sugere que
façamos um brainstorm para elencar os temas, fala que um deles poderia ser
“Devolutiva das Entidades”, um outro “Motivo da Evasão dos Serviços
Oferecidos”, comenta que para algumas entidades não é tão fácil assinar
petições para pressionar o poder público, que temos que ter critérios mais
seletivos para o envio de emails na rede multi, e que a cada reunião
poderíamos verificar os encaminhamentos que decidimos nas anterioriores ;
Cristina(Entreatos) sugere que a cada ano possa ter uma pessoa da Multi ,
um representante que assine petições, fala que o tema do lixo requer uma
mudança de cultura e que talvez mereça muitas ações, projetos e verbas;
Nilde (União) fala que está dando plantão jurídico na União de Moradores e
que o problema da violência está dentro da família, está grave ,é muito
delicado, e que fazem parcerias entre os profissionais envolvidos ; que a
demanda é grande, tem acontecido apoio do poder público, e que palestras
com os envolvidos no problema têm feito a diferença; Neusa (agente de
saúde) informa que graças ao bom trabalho de urbanização que foi feito, não
estão havendo enchentes na Comunidade ; Marcelo (Skate Solidário) informa
que o Banco do Brasil já foi assaltado, que no Bradesco já quebraram uma
porta de vidro e que a questão da segurança é importante e Monica( Casa da
Amizade) também conta que 3 voluntários foram assaltados perto do
Barracão dos Sonhos ; Cristina (Entreatos) acha que o nosso papel é
trabalharmos para que a população de Paraisópolis queira e se envolva com
os problemas da Comunidade, e esse tema é cidadania, e que o que nos
cabe como grupo é ter uma representatividade e poder de atuação.

todos

5. Definição dos temas: Monica (Casa da Amizade) propõe uma dinâmica
para escolhermos os temas para as próximas reuniões do ano e eles são:
1)Devolutiva das Entidades ; 2) Violência contra criança e adolescente ; 3)
Saúde ; 4) Lixo; 5) Esportes e Lazer; 6) Segurança; 7) Educação; 8) Cultura
Após a dinâmica, alguns temas foram excluídos, ficando definida a seguinte
programação:
DIA: 31/3/11
LOCAL: (Escola Dom Veremundo Tóth)
TEMA: “Principais Desafios das Entidades que atuam em Paraisópolis” –
cada entidade terá 5 minutos para expor em Power Point o trabalho que
desenvolve, focando nas dúvidas e dificuldades. Esses dados serão discutidos
pelo grupo, na tentativa de identificar pontos comuns e encaminhar soluções.
Responsável pela preparação prévia do tema: Eliana (PEC)

Monica e
todos

Imediata

ATENÇÃO: Cada entidade deverá atualizar no site os dados sobre o trabalho
que vem desenvolvendo atualmente, no link – PEDIR AJUDA AO JOILDO)

DIAS: 28/4/11 e 26/5/11
LOCAL: a definir
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TEMA: “Esporte e Lazer” – sugeriu-se aos preparadores do tema que fosse
feito, previamente, um mapeamento dos equipamentos de esporte e lazer
existentes em Paraisópolis (incluindo os internos das entidades) e os espaços
da comunidade com potencial para novos equipamentos. Serão consideradas
outras sugestões das demais entidades, as quais deverão ser enviadas por email e organizadas pelos responsáveis pelo tema.
Responsáveis pela preparação prévia do tema: Marcelo, Diane e Vagner
DIAS: 30/6/11 E 28/7/11
LOCAL : a definir
TEMA: “Saúde”
Tópicos já sugeridos: mapeamento do número de bebês de Paraisópolis
nascidos/ano; Gravidez na adolescência; abandono do idoso; acessibilidade
para cadeirante; cobertura atual do PSF (Programa de Saúde da Família);
Saúde Bucal; ultrassonografia para gestantes.
Serão consideradas outras sugestões das demais entidades, as quais deverão
ser enviadas por e-mail e organizadas pelos responsáveis pelo tema.
Responsáveis pela preparação prévia do tema: Neuza -UBS/EdSkate/Paulinho- assessor do vereador José Rolim
DIA: 25/8/11
LOCAL: a definir
TEMA: “Cultura”
Responsáveis pela preparação prévia do tema: Diane, Cristina (EntreAtos) e
Dinho (Barracão dos Sonhos)
DIAS: 29/9/11 e 27/10/11
LOCAL: a definir
TEMA: Educação”
Responsáveis pela preparação prévia do tema: Luciene e Mônica (Casa da
Amizade)
DIA: 24/11/11
LOCAL: a definir
TEMA: “A Violência contra a criança e o Adolescente”
Responsáveis pela preparação prévia do tema: Nilde (União de Moradores e
Eliane –PEC)

As entidades serão consultadas sobre os tópicos que consideram mais
importantes serem abordados sobre cada tema. Assim, as mesmas já podem
enviar suas sugestões sobre Esporte e Lazer, que será tema de abril e maio.
.
6. Informes:
- Cristina convidou à todos a participar da organização do bloco de carnaval que
está sendo incentivado pelo Instituto EntreAtos e Barracão dos Sonhos, com
parceria de vários grupos da comunidade e de fora, como: A Torcida Fiel de
Paraisópolis, a CUFA ( Central única das Favelas e outras.
- Diane informou que está sendo implantado um grupo de incentivo à leitura e
que a Semana das Bibliotecas deverá acontecer em Maio.
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- Vagner (EntreAtos) informou que está trabalhando na Faculdade Unítalo,
localizada na Av. João Dias, e que está desenvolvendo um projeto de formação
de uma grande rede social na zona sul, agregando as várias iniciativas sociais
da região, em um fórum que deverá contar com o apoio da Unítalo.
Também informou que alunos encaminhados por entidades sociais de
Paraisópolis terão desconto de 20% na mensalidade.
Deverá enviar para cada entidade maiores detalhes sobre essa proposta, por email
- Marcelo informou que o site skatesolidario.org.br tem informações atualizadas
sobre o projeto e que aguarda convite das escolas para “Um dia de skate”.
- Sr. Mineiro alertou sobre o carnaval, para que sejam tomadas medidas prévias
quanto a limpeza da rua, após a concentração e o encerramento do desfile,
pois, no ano passado, a rua ficou muito suja após o desfile promovido pela
União de Moradores e demorou muito para que fosse limpa.
. Próxima reunião: DIA: 31/3/11
LOCAL: (Escola Dom Veremundo Tóth)
TEMA: “Principais Desafios das Entidades que atuam em Paraisópolis”
Pauta prevista: todas as entidades do fórum deverão preparar uma breve
exposição de 5 minutos sobre o trabalho que desenvolve (em Power Point
para ser projetado no dia), focando sua exposição nos principais desafios.
A reunião consistirá em um debate sobre o tema.
Também deverão atualizar os dados sobre os serviços prestados pela
entidade, no site www.paraisópolis.org (se tiverem dificuldade, deverão pedir
ajuda ao Joildo)
Lembrete: trocas de informações particularizadas, deverão ser feitas fora do
e-mail da Multi, para não sobrecarregá-lo.

todos

31/mar/11
8:30
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