Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r1
Local: Casa da Amizade
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 27/2/2014, 8:30
Por: Eliane Utescher e
Adriana Barros
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

1. Leitura da ata da reunião de 30/1/14: feita por Ed (Midia). As correções
aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site .

Eliane

1/3/14

2. Pendencias: conforme deliberado na reunião de janeiro, levantamos uma
lista de pendências de 2013 e atualizamos as informações.

info

DESCRIÇÃO

3. Conselho Gestor de Urbanização (CGUrb): Idelso (Associação Porto
Seguro) e Santos (UMCP) relatam sobre a eleição para representantes de
moradores que só aconteceu neste ultimo fim de semana; consta também do
Jornal Espaço do Povo que houve grande participação por parte da
população. O prefeito esteve presente na Comunidade, foi inteirado do CGUrb
e nova reunião com ele está agendada
4. CRAS: Luiz Flavio (Paraisopolis News) informa que ainda não está
funcionando, que está sendo ocupado por moradores e que deve estar
havendo algum problema que desconhecemos.
5. Reunião Extraordinaria entre Multi e Etec : Ed (Midia) informa que não
aconteceu, mas que a Etec disponibilizou o auditório e os computadores para
a Multi. Adriana Barros (Ecoação) lembra do relato apresentado pela Etec na
ocasião e sugere que o GT Educação se aproprie das informações sobre os
cursos e passe a divulgá-las.
7. Reunião com representante da Secretaria de Esporte: Paulo Sergio (
Pec) informa que não aconteceu por causa do incêndio próximo ao Céu, e
que precisa haver maior comprometimento por parte dos integrantes do GT
Esportes para reagendar esta providencia. Aconteceu o aproveitamento de
varios Espaços na ultima Virada Esportiva, além do levantamento daqueles
que precisam de manutenção, mas as providencias ainda não foram
encaminhadas às autoridades.
Proxima Virada Esportiva

Conselheiros
CGUrb

-

15/3/14

Luiz Flavio

Info
GT-Edu

GT Esportes

20-21/9/14

8. Pauta principal: Tecnologias / Comunicação / Cultura
8.1 Tecnologias - apresentação por Ed-Midia (vide ppt site).
Informa que no ano passado aconteceu uma maratona de tecnologia para
desenvolvimento de software – Rakaton – e que como representante da
Comunidade foi vencedor do segundo lugar; trata-se de um campeonato de
empresas que desenvolvem aplicativos para melhoramento da cidade,
(smartcity). Nesta ocasião compareceram vários grupos de pessoas diferentes
e alguns especialistas de tecnologia foram convidados. Fala que podemos
desenvolver um aplicativo para a Multi com banco de dados e que novidades
tecnológicas poderão ser disponibilizadas num futuro próximo
8.2 Comunicação - apresentação por Luiz Flavio (Paraisopolis News) (vide
ppt site )
A complexidade do tema é grande na Comunidade; entre o emissor e o
transmissor de comunicação existem várias etapas. Paraisópolis se tornou um
laboratório para diversas experiências e idéias políticas, sociais, comerciais.
Temos aqui uma cidade dentro da outra - dependemos de São Paulo, mas
vivemos numa pequena cidade em si mesma. O comercio cresceu muito,
existem vários meios de comunicação. Muitos dos cultos religiosos tem
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interesse político ou financeiro, tem partidos políticos disfarçados por detrás.
Caixas de som, letreiros e folhetos são bastante comuns, a comunicação
pessoal ou social ocorre com menor freqüência. Muitas empresas que antes
marginalizavam as comunidades de baixa renda perceberam que podiam
lucrar com o crescimento da população, e aqui aconteceu : Casas Bahia,
Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Economica, Santander, Vivo, Claro TV, Sky,
Itaú, Porto Seguro,etc... Paraisópolis tem muita demanda. Basicamente
existem 4 formas de comunicação : visual, áudio, multimídia, formadores de
opinião. A comunicação aqui acontece com rapidez e facilidade. No passado,
a necessidade de comunicação entre as Instituições atuantes na comunidade
foi responsável pela criação deste Forum Multientidades.
8.3 Cultura por Santos (UMCP – área cultural)
Informa que está sendo feito mapeamento de todos os artistas da comunidade,
como poetas, blogueiros, músicos, artistas gráficos, etc. O objetivo é organizar
e aproximar os artistas para buscar captação de recursos através das Leis de
Incentivo, valorizar e desenvolver os talentos existentes na Comunidade. Neste
ano foram inscritos 05 Projetos no Programa de Valorização de Iniciativas
Culturais – VAI, pelo Edital da Prefeitura de São Paulo.
Um exemplo dos Projetos em atuação é o Movimento Cultural CRUK – Teatro
de Manifestação – Intervenção, que acontece nos feriados e usa a rua como
palco. Outro exemplo é o Grupo Flash Back, que está ensaiando apresentação
musical para a época da Copa do Mundo.
São 02 as ações culturais já são tradicionais na Comunidade:

Santos

27/4/14

todos

27/mar/14
8:30

1) Sarau de Paraisópolis, realizado pelo Programa Einstein na Comunidade que
acontece nos últimos sábados de cada mês às 18h30, R. Ernest Renan, 1068.

Para saber mais acesse:
http://saraudeparaisopolis.blogspot.com.br/
2) Luau de Paraisópolis – acontece todo última 6ª f do mês na Associação das
Mulheres de Paraisopolis, com apresentação musical de bandas da
comunidade, início às 23h00, com previsão de terminar às 4:00.
Jefferson diz que será importante criar uma Comissão de Cultura em
Paraisópolis para valorizar cada vez mais as iniciativas, fortalecer a captação de
recursos via PROAC e outras Leis de Incentivo Cultural e gerir os projetos com
mais estrutura.
A divulgação e comunicação dos Projetos Culturais em Paraisópolis é
extremamente importante e a Rádio Paraisópolis, bem como outros meios,
deverão ser usados para este fim.
A fim de divulgar as iniciativas na Comunidade foi sugerido criar um Programa
na Rádio Paraisópolis com entrevistas com os Coordenadores das Associações
pertencentes à Multi Entidades.
9. Próxima reunião: na EMEF Paulo Freire
Pauta prevista (março e abril): Educação
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