Retrospectiva 2016

26/jan/17

Pauta:

JANEIRO/2016 (UMCP)

• Retrospectiva 2015
• Planejamento 2016
• Temas
• Grade de reuniões
• Composição dos GTs
• Escolha dos lideres dos GTs

FEVEREIRO/2016 (AMP)

Pauta: Saúde – parte I
• Apresentação Samuel Guizze (biólogo do Controle de Zoonoses SUVIS/CL)
• Animais sinantropicos e vetores
• Dengue:
• Dados principais
• Casos Vila Andrade
• Dificuldades de prevenção
• Mosquitos transgênicos
• Campanha “Sábado da Faxina”
• Readequação do espaço da ACREP para instalação de Centro de Educação
Socio-Ambiental
• Urbanização:
• PAC-1 trabalho social no pós-ocupação
• Cartão magnético auxilio aluguel
• Corrego do Antonico
• Parque Sanfona, enquadramento na Portaria 131/2015
• 1º a EF: dezenas de crianças da comunidade foram alocadas para outros
bairros ou continuam sem vagas; turmas abertas estão superlotadas

MARÇO/2016 (Central de Triagem)

Pauta: Meio Ambiente - DIALOGANDO COM O FUTURO
• A importância da Educação ambiental em Paraisópolis
• Projetos e ações na comunidade:
• ACREP- Associação de Catadores Reciclando Esperança em
Paraisópolis: ampliar coleta seletiva na comunidade, parceria com a
Central de triagem, Educação ambiental, participação na Agenda 21,
Projeto “Paraisópolis Limpa” Espaço Recicle e Espaço Educa, estimativa
de reciclagem para 2016: 8 ton resíduos/mês
• C.T.P - Central de Triagem de Paraisópolis: integra o projeto de obras de
Urbanização da comunidade, SEHAB, Parcerias com Natura, Ecoar,
Ecoação, projeto Inspire; estima-se capacidade nominal por volta de
300 ton/mês ao funcionar em 3 turnos
• Ecoponto
• Formação de agente Socioambentais em Paraisópolis
• Visitas nas escolas
• PAVS – Projetos Ambientais, Verdes e Sustentáveis

• Gestão de conflito Mediálogo parceria entre SBIBHAE realizado no PECP
desde 2006

ABRIL/2016 (CEU Paraisópolis)

Pauta: Urbanização/Habitação
• Apresentação Sehab
• Balanço sumarizado da urbanização em Paraisópolis
• Planos para Antonico e Parque da Sanfona
• CGUrb: eleição, discussão jurídica sobre composição
• Condominios: reuniões de pré e pós-ocupação para esclarecer regras
de convivência
• Apresentação COHAB – Rodrigo Minoru
• Responsável por avaliação técnica para possibilidade de investimento
• Parâmetros de trabalho para construtoras (M.C.M.V.)
• Trabalhos sobre aquisição de terrenos, desapropriação
• Prioridade: 1500 U.H. novas em 4 áreas
• Pesquisa de campo de 2 meses a ser feita pelo grupo da USP sobre
mercado de moradia em Paraisópolis

• 1º a EF: as 44 crianças que permaneciam sem vagas foram inseridas na rede
publica

MAIO/2016 (extraordinária) (CEU Paraisópolis)

Pauta: Atendimento médico emergencial nas escolas
• Convocação feita pela diretora da EMEF- Paulo Freire (carta 5/mai)
• Questão: criança acidentada na escola não teve apoio UBS, socorro negado
pelo serviço de atendimento SAMU
• Casos similares nos últimos 2 anos: esquizofrenia, fratura de femur
• Dificuldade em localizar normas para nortear socorro dentro das escolas
• Serviços do AMA: 450-550 pessoas/d, não tem serviço de resgate por
ambulância, só , classificação de risco na entrada
• Serviços da UBS: não tem ambulância
• Sugestão de treinamento para professores sobre atendimento emergencial
• STS-CL: relatado caso anterior de interceptação de ambulância
• Encaminhamento do caso para Secretaria de Saúde
• UBS vai passar a disponibilizar um profissional para 1ª avaliação nestes
casos

MAIO/2016 (EMEF Paulo Freire)

Pauta: Educação – parte I
• ~ 14.000 alunos em Paraisópolis (escolas municipais+estaduais+particulares):
• Diurno: ~ 12.000 alunos
• Creche: 1,331 alunos
• EMEI: 1.228 alunos
• Ens. Fundamental I: 4.325 alunos
• Ens. Fundamental II: 3.077 alunos
• Ensino médio: 1.031 alunos
• Noturno: ~ 2.000 alunos
• Ensino médio: 1.300 alunos
• EJA: 930 alunos (54% EF, 46% EM)
• Terreno Educação-1: em fase de desapropriação
• 1os anos EF: oferta de vagas não atende demanda, apesar da superlotação (35
crianças/turma)
• Déficit de creches em Paraisópolis: para atender 100% da quantidade de
crianças de 6 m e 3a11m29d seria necessário construir 16 creches
• Necessidade urgente: entrega da CEI Irapará
• Apresentação Prefeito de Petrolina Julio Lossi: novas creches p/ 8150 crianças,
novo modelo
• Sehab: status do trabalho de pos-ocupação condominial em Paraisopolis

JUNHO/2016 (Esp. Esport. e Cult. BOVESPA)

Pauta: Esportes
• Apresentação sobre espaços esportivos em Paraisópolis
• ~ 10.500 m2 quadras esportivas na comunidade

Pauta: Mobilidade Urbana
• Problemáticas diversas
• Transporte publico não circula pelas vias internas
• Necessidades: nova sinalização viária, reeducação dos moradores,
desocupação das calçadas pelos comerciantes, ônibus circular interno
• Buraco da R. Melchior Giola
• 30% das famílias tem carro (dados Censo Escolar 2014)
• Inversão de mão de rua: requer 70% de aprovação dos moradores

Pauta: CET

JULHO/2016 (CCA S. José)

• Há vários fatores que dificultam e tornam mais complexo um plano de
intervenções de sinalização na comunidade
• Ações pontuais: av. Hebe Camargo
• Foco atual da administração pública atual: transporte coletivo

Pauta: Assistência Social
•
•
•
•
•

SUAS - Sistema Único de Assistência Social
BPC – Benefícios de prestação continuada a idosos > 65 a
Serviços: CCA (6-15a) , CJ (15-18a), SASF, SAICA (abrigo), MSE
Programa Bolsa Família, Cadastro Único
CRAS Vila Andrade: finalidade, forma de atuação, mudança de endereço

Pauta: Violência contra Mulher
•

Apresentação da tese de mestrado de Eliana OS/ PECP: “Mulheres em
situação de violência na favela de Paraisópolis – Possibilidades de luta e
resistência”. Objetivo : melhorar a percepção das mulheres sobre a vivência
AGOSTO/2016 (PECP)

da violência e conhecimento das formas de resistência à violência sofrida;

•

União Popular de Mulheres de Campo Limpo e adjacências – Mulheres
Vivas/ Centro de defesa e Convivência da Mulher CDCM. Área de atuação,
atendimento e esclarecimento sobre as formas de violência: física, psicológica,
sexual, patrimonial ou econômica e moral.

SETEMBRO/2016 (CCT Paraisópolis)

Pauta: Saúde – parte II

• Coordenadoria Regional Sul: 531 ESF; 2 hospitais munic; 1 UPA.; 1 PA; 1
PS; 4 hospitais estad.; 2 AME; 1 Hosp Santa Casa, 121 UBS
• STS-CL – Campo Limpo, Vila Andrade e Capão Redondo
• Rede Hora Certa: AMA E com serviços ampliados
• Famílias cadastradas em Paraisópolis: 15.928
• Produção de consultas: 35.878 médicas e 22.815 enfermagens
• Absenteísmo: UBSI 23%, UBSII 25% e UBSII 16%
• Estratégias 2017: ex “Educação e Saúde”, a Saúde, em primeiro lugar, é
uma responsabilidade pessoal e não do Estado.
• Saúde bucal: 8 equipes, 27.582 procedimentos, Projeto Geração s/ Cárie
UBSI
• Gestantes Paraisópolis: jul/16 = 647; média de nascidos/mês = 57 (2016)
Pauta: Mobilidade Urbana – Pesquisa parceria Banco Mundial e USP
• Analise em profundidade dos padrões de deslocamento na comunidade
a fim de melhorar a mobilidade urbana, qualidade de vida e
oportunidades.
• 50% das viagens: a pé.
• Tempo de viagem de ônibus: grande variabilidade
• Retorno CET: É necessário maciço envolvimento da comunidade,
lideranças e instituições

OUTUBRO/2016 (CAPS - Adulto Paraisópolis)

Pauta: Cultura e Comunicação:
•
•
•
•
•
•
•

Quadro das organizações
Circuito Paraisópolis das Artes:
Sarau
Instituto Rampa
Radio Claro Nova Paraisópolis: grade, formas de acesso
XI Mostra Cultural de Paraisópolis: relato, doação FVV
XII Mostra Cultural de Paraisópolis: 16/09/17 “Desperto, descubro, realizo”

Pauta: Trabalho e Geração de Renda:
• PECP: cursos de gastronomia, beleza, corte&costura. Parceria com o
SENAC: curso de aux de escritório, administrativo, etc. Curso de Inglês.
Semana do Trabalho out/16: 500 cadastros e 300 encaminhamentos para
entrevistas.
• CAPS: Experimentação: Oficina de culinária. Projeto de economia solidária
com 10 pacientes: “Paraisópolis dos Quitutes”. O grupo “ Delicias da Vida”
formado por 5 CAPS. Associação “Inclui Mais” suporte jurídico

NOVEMBRO/2016 (Crescer Sempre)

Pauta: Educação – parte II
• Educação em Parceria - apresentação da Associação Crescer Sempre:
retrospectiva do programa desenvolvido com escolas estaduais, esclarecimento
sobre descontinuidade
• Vagas 2017 para 1º ano EF: incertezas sobre atendimento da demanda; o que
deve ser feito para não repetir o transtorno do inicio de 2016, em que 100
crianças deixaram de frequentar o 1º bimestre
• Ensino Médio em Paraisópolis incluindo EJA (~ 2700 alunos, 60% no noturno)
• 92% em escolas publicas e 8% em escolas particulares
• Redução da defasagem idade-serie no período 2007-2015
• ETEC: não terá mais ensino médio regular; terá somente curso técnico
integrado
• Baixa participação dos alunos de Paraisopolis no ENEM
• Estudo Instituto Ayrton Senna (2015):
• Índice abandono: noturno é 3 vezes maior que diruno
• Alunos diurnos: ficam 1,5h/d a mais que noturno; para carga horaria
similar, ensino noturno precisaria durar 4 anos
• Trabalham fora de casa: 22% dos alunos diurnos, 51% dos alunos
noturnos
• Programa Jovem de Futuro (Instituto Unibanco)

