Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CRESCER SEMPRE

Data: 26/09/2013, 8:30

(R. Pasquale Gallupi, 939)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane Utescher
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 29/8/13: feita por Gisela (União dos
Moradores). As correções aplicáveis foram anotadas para
encaminhamento ao site .

Gisela/
Monica

2. Associação Crescer Sempre:Terezinha (coordenadora) fornece
informações sobre o local, que se dedica ao ensino médio de alunos
em tempo integral e cursos profissionalizantes. Tem biblioteca,
laboratório, sala de artes.Vão iniciar curso para jovens chamado
“Jovem Seguro” que dá garantia de empregabilidade para aquele que
tem interesse, pois querem possibilitar ao jovem um futuro melhor.
3. Pauta : GT Saude, Meio Ambiente e Limpeza Publica (parte 2)
3.1 Limpeza Publica: o grupo assisitiu o video “O que você quer?”.
Apresentado por Adriana Jazar (Ecoação) o tema “A problematica da
limpeza urbana na Comunidade de Paraisopolis” (vide ppt no site).
Atualmente na Terra há produção de 1000 toneladas de lixo por
segundo – cerca de 35% do lixo coletado pode ser reciclado, gerar
novos empregos, inclusão social, preservação da natureza. Estamos
vivendo esta problematica séria do lixo em todo o mundo, e nós em
Paraisopolis estamos lutando por esta questão que é anterior à coleta
seletiva. Este lixo que não vai para o aterro sanitário polui o solo, o ar e
os animais que são vetores que causam doenças. O desafio é que a
retirada do lixo seja uma ação continua e não só disponível pela SOMA
e ECOURBIS.
A lei federal 12.305 de 2010 da Politica Nacional de Residuos Solidos,
aprovada pelo Lula no final do seu mandato, proíbe lixões a partir de
2014 e propõe a redução, reutilização e reciclagem do lixo – os 3 R’s.
Com relação à fatia do lixo que não é coletada, Adriana considera que
temos que brigar para ser. Todo mundo é responsável pelo lixo que
gera e se a lei for mesmo aplicada no que ela propõe, muita coisa vai
mudar. Um dos objetivos dessa lei é a proteção da saúde e do meio
ambiente. Em Paraisopolis o sistema de limpeza urbana é feito através
da SOMA (varrição, retirada de entulhos e o cata bagulhos) e
ECOURBIS (coleta). A realização do diagnostico já foi feita, agora falta
a implementação das proposições. No dia 3 de outubro pretendem
selar a varredura de todas as ruas da Comunidade. Precisamos fazer
com eles um planejamento conjunto para evitar os pontos viciados de
lixo. Estão falando de um Eco Ponto para ser criado até junho de 2014.
Porém não adianta colocar caçambas espalhadas por aí, tem que
haver uma orientação dos moradores. Até julho de 2013 os envolvidos
nas ações foram : AMURB, ECOURBIS, SOMA, UMCP, ECOAÇÃO.
Aponta que há um projeto piloto Catabagulho (madeira, eletrônicos,
sofás) para começar na proxima semana. Metas para 2014: finalização
das obras de construção da central de triagem, constituição da
cooperativa (ACREP), plano de coleta seletiva, projetos e ações de
gerenciamento de residuos recicláveis, de educação ambiental e de
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: CRESCER SEMPRE

Data: 26/09/2013, 8:30

(R. Pasquale Gallupi, 939)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane Utescher
Folha:

2 / 3

comunicação social. Considera que se não houver um projeto de
estrutura bem montado, não vamos conseguir atingir essa meta. Se
por exemplo não mudar o habito de jogar entulho no córrego, não será
possível chegar a essa meta.
Cinthia (Departamento de Zoonose do Campo Limpo) informa que, por
lei municipal, o lixeiro é obrigado a levar o lixo ensacado de até 50 kgs;
talvez a população tenha que ser orientada a ter aqueles sacos de lixo
bem resistentes.
Ed Midia comenta que o fato de Paraisopolis estar ligada a 2
subprefeituras (Campo Limpo e Butantã) a torna uma comunidade
diferenciada, com problemas de fronteiras.
3.2. Acrep – Associação de Catadores de Material Reciclado:
apresentação feita por Marco (Cobrape) (vide ppt no site).
Informa que atualmente são 22 associados que começaram a se reunir
desde 2008; cada catador participa das decisões de forma horizontal.
Contaram desde sempre com o acompanhamento na gestão do
Centro de Triagem Provisório. Passaram por um longo período de
formação; são os primeiros agentes ambientais de Paraisopolis. Um
dos problemas da Acrep é não ter sido ainda devidamente
reconhecida. Ela também realiza ações de educação ambiental,
participa de fórums importantes, tem representantes na Saude, na
Educação, etc.. Tem como missão ampliar a coleta seletiva em
Paraisopolis. A realidade dos catadores é muito dura - toda a
separação do material é feita à mão, eles tem que fazer tudo sozinhos
faça chuva ou faça sol e ainda são vistos como mendigos e lixeiros.
Tem apenas uma perua para auxiliá-los e se ela quebrar, são eles
mesmos que tem que consertar. Não recebem pelo tempo gasto na
coleta, mas apenas na negociação de venda. Trabalham no
desenvolvimento do projeto Paraisopolis Limpa, que é a coleta seletiva
nos condomínios. Com a estrutura atual, não conseguem dar conta de
toda a Comunidade. Informa que estão tentando mapear pontos para
uma rota a fim de que o material seja levado para os locais de triagem.
O potencial de material reciclado gerado em Paraisopolis é entre 35 e
70 toneladas/dia.
Entre janeiro e agosto de 2013, a coleta seletiva realizada foi de
aproximadamente (em toneladas):
a)papel/papelão 32 ; b) ferro 133 ; c) plástico 48; d) vidro 7,5
Marco aponta que o patrimônio que o catador tem é a sua saúde e que
quem muito auxilia a ACREP neste aspecto é o PAVS. Com relação ao
tema Associação x Cooperativa, a maioria dos associados não quer
virar cooperativa pois tem pagamento de encargos e o estatuto da
associação foi muito bem elaborado.Os desafios a serem enfrentados
são com relação a transporte, infraestrutura (não há água nem
banheiro no centro de triagem), ampliação dos pontos de coleta e
qualificação permanente dos catadores. Dentro das possibilidades da
ACREP ela tem capacidade de ampliar em 30% o volume de material
coletado. Deseja ainda desenvolver ações educativas em todas as
escolas da região e obter reconhecimento oficial do Poder Publico
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através da AMLURB para fazer parte do Programa de Coleta Seletiva
da cidade de São Paulo.
Josiane Silva (artista plástica, ACREP) informa que a reciclagem
envolve vários fatores, parceria com associação de outros artistas,
customização de jeans, projetos a serem enviados para
patrocinadores.
Adriana Jazzar (Ecoação) informa que podem utilizar-se das leis
Rouanet e Proac para enviarem esses projetos.
Apresentado filme “Arte do Lixo” retratando a experiencia de Tião
Silva.
3.3 PAVS – Programa Ambientes Verdes e Saudáveis: programa
instituido na Secretaria de Saude buscando aproveitar a capilaridade
do Programa de Saude da Familia. Em Paraisopolis existe uma agente
ambiental (APA) em cada UBS: Maria Aurivan (UBS1), Elieuza Barreto
(UBS2) e Debora Araujo (UBS3) descreveram as ações desenvolvidas.
Vide ppt no site.
4. Escola de Pais: a coordenadora do Hope Worldwide descreve o
trabalho realizado na EMEF Paulo Freire objetivando ajudar crianças e
pais que vivem em situação de vulnerabilidade social (vide ppt no site).
Entende que as vezes a negligencia familiar potencializa o
agravamento dos problemas sociais. Oferecem workshops mensais
para pais de alunos e atendimento psicologico semanal individual para
alguns pais e alunos.
5. Próxima reunião: na AMP (Associação das Mulheres de
Paraisopolis), Rua Silveira Sampaio, 311
Pauta prevista: Cultura
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