Retrospectiva 2015

28/jan/16

Pauta: Meio Ambiente – Resíduos Sólidos
• 2º. Semestre 2015 – Inauguração Central de Triagem
• Desafios para os catadores e comunidade:
Fluxo e pontos de coleta de resíduos recicláveis
Conscientização da população de Paraisópolis
Educação e cooperação da população
Resíduo no local certo
FEVEREIRO/2015

Pauta: Meio Ambiente – Água
• A importância da água no meio ambiente - causas e efeitos
• Crise Hídrica em São Paulo
• Desafios em Paraisópolis:
Preservação nascentes de água
Acesso a canalização água e esgoto
Baixo número de casas com caixa d´água
Educação para consumo consciente
Vazamentos
• Alternativas em momento de crise
Uso cisternas
• Apresentação Programa Correto Limpo: Estudo Caso Brejo por Débora
Araújo
P

MARÇO/2015

Pauta: Habitação / Urbanismo
• Histórico das intervenções, habitações, equipamentos e infraestrutura –
período 2006/2014
• Equipamentos executados
Educação: EMEF, EMEI, CEI, ETEC, EE, CEU
Saúde: UBS, AMA, CAPS
Lazer: Pista skate, campo Palmeirinha
Central de Triagem
Empreendimentos Habitacionais
• Obras a executar :
Unidades habitacionais: Jd Colombo 167, Porto Seguro 500, V Andrade 122
Parque Sanfona – problemas com a nova ocupação Escola de Música – prefeitura tenta desocupação pacífica da reocupação
indevida
Pavilhão Social – plano de alocação está em estudo/revisão
Córrego Antonico – 450 famílias já foram cadastradas e aguardam auto de
interdição

P

ABRIL/2015

Pauta: Conselho Tutelar
• órgão permanente e autônomo, não integra o Poder Judiciário
• zelador dos direitos da criança e do adolescente
• municipal (mínimo um por município), funciona 24 h por dia
• decisões só podem ser revistas pelo juiz da infância e juventude
• população elege 5 membros, mandato de 4 anos, possível uma reeleição
• regras da PMSP para criança (<12 a) sair da escola desacompanhada
Pauta: Educação I - Ensino Médio em Paraisópolis
• 2570 alunos em 5 escolas
• 93% estudam nas escolas publicas, 38% no diurno
• afunilamento (evasão)
• aumento de quase 1000 alunos em Paraisopolis nos últimos 5 anos
• distorção idade-serie (atraso de 2 a ou mais): ETELV 32%; MZ 22%
• IDESP 2014: MZ 1,39; ETELV 1,32; município 1,61; estado SP 1,91
• ENEM 2013 e 2014 – não há dados para escolas publicas pois a adesão dos
alunos é muito baixa
Pauta: Visita às instalações da Central de Triagem de Resíduos Sólidos

MAIO/2015

Pauta: Saúde - Parte I
• Importância da parceria entre secretarias municipal/ estadual/ federal
• Ecoponto : Inicio de operação 24/05/15
• Solicitação de carreta itinerante de mamografia; mutirões de saúde da
mulher, oftalmologia, ginecologista suporte n UBS;
• Dr. Carla (UBSI) sugere Casa de Parto.
• Cada equipe UBS atende de 800 a 1000 famílias; 17 equipes PSF, estima-se
3000 famílias não cadastradas;
• Maior demanda: Cirurgia Geral; Mamo; Oftalmo; Tomo; Ultrasonografia
• Consulta médica: 60 dias de espera em média
• Absenteísmo (UBS I + II + III ): 25% em média; motivo (entre outros):
esquecimento
Pauta: Idoso
• Paraisópolis considerada comunidade jovem (3,3% Idoso, 32% jovem)
• Velhice ideal decorre de uma vida saudável na juventude
• Abandono de idoso: Conselho do Idoso, procurar agente de saúde UBS
para visita domiciliar, acionar CRAS e Supervisão de Saúde encaminha para
abrigo imediato
• STSC.L. pediu instalação de um CRI na região
• Linha de Cuidado ao Idoso: serviço iniciado

JUNHO/2015

Pauta: Mobilidade urbana
• diagnostico de mobilidade em Paraisópolis (Banco Mundial + Lab
Georeferenciamento Poli-USP) para melhorar acesso a oportunidades
• crescente motorização da comunidade (2007: 10%; 2011: 33%)
• ônibus: 25 pontos, 14 linhas (6 dentro)
• seleção de aplicativo de smartphone para coletar dados de viagens
• OMS: 20% das pessoas tem ansiedade (alta urbanização + privações
sociais)

Pauta: Saúde Parte II, Lixo
• Projeto “A escola é nossa”
• solicitações GT: carreta mamografia + ginecologista nas UBSs
• 26 pontos de coleta de resíduos sólidos na comunidade

JULHO/2015

Pauta: Cultura e Comunicação
• Apresentação do Willian – Técnico do Núcleo de Cidadania da Secretaria
Municipal de Cultura:
VAI I
VAI II
Pontos de Cultura
Agentes Comunitários de Cultura
Jovem Monitor Cultural
• Atividades Culturais em Paraisópolis
04 Agentes de Cultura (Jefferson, Ed, Alex, Guga)
Luau
Dança Afro, Hip Hop, Rap
Intervenções Artísticas, Grafite
Entreatos – Projeto Ponto de Cultura – EMEF Paulo Freire para jovens 13-16 a
(tema Cultura SP)
Espaço Jovem – Pirâmide: dança, teatro, DJ
• Comunicação em Paraisópolis:
Rádio Nova Paraisópolis – 97,5 FM
Jornal Espaço do Povo
Carro/Moto de Som
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AGOSTO/2015

Pauta: Educação II – Infantil, Fundamental, EJA
• boa parte das escolas: concentração na área ao sul da comunidade
• EF + EM publicas (sem EJA): quase 10 mil alunos (1/3 municipais, 87%
diurno)
• encontros do GT-Edu com DRE-C.L. (2) e SME (4, sendo 2 no CEU
Casablanca com Chalita)
• superlotação salas 1os anos EF em Paraisopolis:
• 2014: 29 turmas
• 2015 e 2016: 23 turmas
• precariedade dos prédios das EMEFs Casarão e Perimetral, que não
foram edificadas para finalidade do uso atual
• nova EMEF Perimetral no terreno Edu-1: processo desapropriação desde
2012
• escola no terreno Edu-3?
• pressão para acelerar entrada em operação da nova EMEI Perimetral
• deficit de 18 creches (150 crianças cada)
• IDEB 5º ano e 9º ano EF
• EJA: 777 alunos municipais, ? estaduais (EE Homero)

P

Pauta: Jovem/ Violência

SETEMBRO/2015

• Herdeiros do Futuro explica o acompanhamento psico-social da criança vítima
de violência doméstica;
• Formação de um GT voltado a organizar a rede de fluxo entre as entidades que
atendam os eventos de violência na comunidade.

Pauta: Saúde Parte III
• Apresentação da Coordenadoria Regional de Saúde Sul ..\..\atas 2015\Multi
24set15\Saude - apresentação Paraisopolis 2015 versão 10 08.pdf
• AMA-E transformada em Hospital Dia Hora Certa Campo Limpo
• Carreta de mamografia para mulheres de 35 a 49 anos

Geral:
Antonico: mapeamento da área, laudo de intervenção, encaminhamento
para auxílio-aluguel
P

para

OUTUBRO/2015

Pauta: mobilidade, transporte
• set/15: ação em Paraisópolis durante seminário mundial sobre Mobilidade:
“cuide do pedestre, somos todos Paraisópolis”
• pesquisa do Banco Mundial/USP: piloto com 20 moradores via aplicativo no
smartphone + dados bilhete unico + pesquisa escrita.
• entregas/descargas de mercadorias não tem limites de horario em Paraisopolis
• nov/15: Seminário Internacional Cidades a Pé
Pauta: arborizacao
• Morumbi é um dos bairros com mais verde em SP
• Paraisopolis: mancha sem árvores
• falta de hábito de uso do Parque Burle Marx pela comunidade
• area de proteção ambiental (APA) ao lado do AMA: Parque Paraisopolis
• estudos de criar complemento deste parque
Geral
• Terracycle: coleta de produtos de difícil reciclabilidade
• Antonico: mapeamento em andamento

Pauta: Esporte & Lazer
• Quadras disponíveis na comunidade
• Atividades nas instituições: PECP, Casa da Amizade, Skate Solidário,
Bovespa, UMCP e ciclovia

NOVEMBRO/2015

• Semana de Paraisópolis – sucesso no Evento de Rua – set/15
• Marcio Natividade- sócio fundador da Agência DHS Esportes

• Skate Solidário promoverá evento esportivo na Central de Triagem sob o
tema Esporte & Educação ambiental

P

