Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r4
Local:AMP (R. Silveira Sampaio 660)
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 25/2/2016, 8:30
Por:Andrea S.(vol)
Folha:

1/3

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 28/01/2016: feita por Rejane e Gisela. As Monica
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.

25/02/16

2. Pauta: Saúde
Apresentação Samuel Guizze (biólogo do Controle de Zoonoses SUVIS/C.L.)
2.1 Animais sinantrópicos e vetores (arquivo anexado no site): a Urbanização
se fez com a devastação das florestas e conseqüente adaptação dos animais
às mudanças. A produção de lixo gera fonte de alimento num ambiente
escasso de predadores e propicia proliferação de alguns animais. Desta forma
o ambiente oferece abrigo, moradia, comida à cadeia alimentar alterada.
Portanto devemos evitar os 4 itens: Água + Alimento + Abrigo + Acesso
Animais Sinantrópicos: são os animais que se adaptaram a viver junto ao
homem a despeito da sua vontade , devido às condições ambientais. Houve
acelerada proliferação destes animais. Exemplos: Pombo (70 doenças), Rato
(10 doenças), Ratazanas, Camundongos, Morcego (Histoplasmose, Raiva),
Pulgas (Peste bubônica, Tifo Murino), Serpentes, Abelhas, Vespas, Moscas,
Baratas, Escorpiões, Aranhas, Formigas, Lacraias,Taturanas e Caramujos.
Vetores: ex: ratos, Aedes Aegypt
2.2 Código Sanitário Municipal: Lei Municipal Nº 13.725, de 9/janeiro/2004
2.3 Dengue (arquivo anexado no site):
- Descrição da doença;
- Ciclo de vida do vírus Aedes aegypti: ovos, larvas, pupa, adulto
- 4 tipos de vírus da dengue (organismo gera anticorpos específicos)
- Sintoma das doenças Dengue, Zika e Chikungunya;
- Alerta sobre os sintomas;
- Diretrizes nacionais;
- Municípios do Brasil expostos ao Aedes aegypti;
- Atendimento no distrito de Campo Limpo;
- Atribuições do Agente de Controle de Endemias (ACE);
- Atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS);
- LIXO: maior fonte de abrigo, alimento, água e acesso;
- Métodos de controle vetorial (MIV – Manejo Integrado Vetorial): Controle
ambiental/mecânico,controle biológico, controle legal, controle químico e
Educação/ Comunicação/ Mobilização Social;
-Vistorias em pontos estratégicos a cada 15 dias com aplicação de veneno;
- Controle Químico: objetivo de eliminar mosquito adulto. Caso a pendência
for superior a 25% após a ação, a eficácia do controle está comprometida;
- Mosquitos transgênicos: ovos não viáveis morrem quando em contato com
o vírus; veneno com ação residual;
- Bloqueio de criadouros e nebulização: ações, vistoria e redução de
pendências;
- Estratégias, utilizadas ou em estudo, sobre o combate à dengue no Brasil.
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- Quando identificado um caso, e’ feito bloqueio num raio de 200 m.
- Vistoria local público c/CNPJ: é possível mesmo sem a autorização judicial
2.4 Solicitação de Limpeza: Neuza/UBS pede providência urgente de limpeza
.no entorno das escolas, rua Jose Augusto Sousa e Silva. Evandro L. (SUVIS)
encaminhou o pedido à gerente ambiental Patrícia P.
2.5 Casos de Dengue V.Andrade: 27 casos positivos notificados em 2015; três
até a data em 2016. Dra Aline UBSIII reforça a necessidade de envolver a
população para mudança de comportamento, dentro e fora da residência.
Problema crônico de descarte de lixo e entulho na porta da UBSIII.
2.6 Dificuldades na prevenção: Maria Aurivan (APA) insiste com a população
para prevenções nas casas mas tem muita dificuldade com os munícipes.
Ação de sucesso na rua Rudolf Lotze Viela do Avestruz. A Viela Sta Francisca
também se inspirou no exemplo. “Vivemos uma crise cultural.”. Recomenda
documentar trabalhos sobre erradicação de ponto viciado de lixo.
2.7 Falta de recursos: Rejane/AMP fala que as organizações de Paraisópolis
não tem recursos para campanhas mas estão sempre disponíveis para ações.
2.8 Coleta Seletiva: Marco V./COBRAPE cobra a participação das instituições
e comunidade na separação e doação de resíduos à Central de Triagem de
Paraisópolis. A população precisa de Informação e Educação para colaborar.
Aponta risco das caixas d’ agua sem tampa nas residências. Telas de
cobertura duram somente 2-3 meses.
2.9 Piracicaba: Clariane (AMA) citou queda de 95% dos casos de dengue após
liberação de mosquitos transgênicos.
3. Informes:
3.1 ACREP: Marco V/COBRAPE Readequação do espaço da ACREP para
instalação do Centro de Educação Socioambiental com multi-uso. O público
esperado serão catadores (Acrep ou não) que passarão por processos de
formação e/ou qualificação em suas atividades e visitantes, preferencialmente
estudantes pela proximidade com as escolas, com atividades educativas.
3.2 9.a Caminhada do Dia Internacional da Mulher:
Percurso UMCP-AMP (talvez Creche Irapará) - será oferecido um café da
manhã na chegada.
3.3 Show Canta Mulher:Apresentação musical de grupos da comunidade e
grupos externos. Local: Rua Melchior Giola
3.4 Conselho Tutelar C.L.+V.A.: eleição em 21/fevereiro aproximadamente
1300 eleitores e 6271 votos; o representante da comunidade, Gervasio Lopes
recebeu 268 votos e elegeu-se 5º suplente.

Rejane

Rejane

13/03/16
16:00 – 23:00h

Rejane

3.5 Coletivo Coca Cola: Rejane divulga inscrições abertas para ciclo de
UMCP
Capacitação profissional de jovens em busca do primeiro emprego
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3.6 Mediação de Conflitos: Monica/ C.A. relembra que há possibilidade de
apoio através de tecnicas de mediação, divulgado por Eliana (PECP).
3.7 Alerta contra a Dengue: Mineiro/C.T. P. traz a campanha “Sábado da
Faxina, não dê folga para o mosquito da Dengue”
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info

info

3.8 Urbanização: Rosangela / SEHABinformou que a assistente social Angela
irá assumir novas funções na Secretaria e apresentou as 2 assistentes sociais
recém admitidas em concurso e que estarão ligadas `a urbanização de
Paraisópolis: Marcia e Elaine.
PAC 1 - Trabalho Social no Pós-ocupação: para Gestão Condominial estão em
andamento a formação de algumas associações (com CNPJ) para auto-gestão
Cartão magnético - auxílio aluguel: com a força-tarefa da equipe social foi
possível reduzir até o momento os casos problemáticos de 1000 para 300.
Córrego do Antonico: remoções em andamento.
Parque Sanfona: o número de cadastros passou de 64 (jul/2015) para 116
(dez/2015) para 753 (jan/2016). Em andamento a análise de SEHAB para
identificar as famílias que se enquadram na Portaria 131/2015, em situação de
alta vulnerabilidade social. A Prefeitura aguarda decisão judicial quanto `a
desocupação da área.

Marcia/
Elaine
SEHAB

Plantão Social: SEHAB comunica que, dadas as condições atualmente
precárias do canteiro de obras, possivelmente o plantão social será transferido
para o CEU Paraisópolis. Monica (Casa da Amizade) pede cuidado para não
ocupar sala que seria destinada a aliviar o problema de déficit de vagas dos
1os anos Ensino Fundamental
urgente

3.9 Falta de vagas para 1°ano do Ensino Fundamental ano letivo 2016 em
Paraisopolis: Rejane (AMP) e Monica (Casa da Amizade) apontam o crítico
problema atual, com dezenas de crianças alocadas para outros bairros ou
ainda não alocadas (apesar das aulas já terem sido iniciadas), agravado pela
superlotação das turmas abertas (35 em lugar de 30 previstos na portaria 6123
de 20/10/14 da PMSP).

Inscrição

3.10 Curso de Fotografia “Olhares”: Gisela informou duração de 5 meses,
gratuito, aulas 2a e 4.af das 15h às 18h Inicio: março/16 no Instituto Escola do
Povo r. Herbert Spencer,113.

2.a -6.af
9h/17h

UMCP

3.11 Recicláveis e Óleo de cozinha: Trazer óleo de cozinha usado (s/

filtrar) e recicláveis para doação à Central de triagem Paraisópolis

31/mar/16
todos
todos

4. Próxima reunião: Central de Triagem Paraisópolis rua Irapará
(em frente à EMEI Burle Marx)
Pauta prevista: Meio Ambiente
GT Adriana B., Adriana J., Mineiro, Ricardo, Andrea, Marco, Elizandra
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