Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis – r4
Local:UBSII (R. Pasquale Gallupi, 580)
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 23/02/2017, 8:30
Por:.Adriana B.
Folha:
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Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 26/jan/17: feita por Julia Drezza. As correções
aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Pauta:
A reunião teve a participação especial da voluntária Terezinha P. como facilitadora.
Breve apresentação pessoal de cada um dos presentes. As Apresentação do
Plano de Trabalho dos GTs 2017 (ppts estão disponíveis no site).
Definição Calendário Multi 2017
Informes

Monica

10/03/17

entidades

3. Apresentação Plano de Trabalho GTs
3.1 –GT Comunidade Sustentável/Consumo Consciente – Julia (Cartão Nova
Paraisópolis)
Ponto de Partida para Plano de Trabalho: Programa Cidade Sustentável
http://www.cidadessustentaveis.org.br/. A cidade de São Paulo é signatária do
Plano que tem 12 eixos e seus indicadores.
Uma proposta do GT é olhar para 04 eixos escolhidos e avaliar Paraisópolis:
_Gestão Local para a Sustentabilidade
_ Cultura para a Sustentabilidade
_ Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida
_ Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida
Ao todo serão gerados 60 indicadores. Dentro do eixo Consumo Responsável e
Opções de Estilo de Vida, a proposta é investigar hábitos de consumo da
população da comunidade e avaliar como estes hábitos impactam na qualidade
de vida e na saúde financeira das famílias. Dos resultados serão criados dossiês
que poderão ser usados como conteúdo para diálogos e também para pressionar
questões com o poder público.
3.2 – GT Trabalho e Geração de Renda – Eliana (PECP)
O GT tem como proposta levantar organizações envolvidas com o tema e
compartilhar os resultados, experiências, problemas e dificuldades da
comunidade, dando continuidade à proposta de 2016.
M. Aurivan (PAVS) – lembrou do encontro com o rapaz de Brasília e propõe a
união da comunidade para criar metodologia para incentivar as pessoas a
compartilhar gasolina e compra de mercadorias (economia solidária)
Ed (Midia) – Cita aplicativo de gerenciamento de gastos – Wally+ e diz sobre a
importância de se discutir com o poder público sobre como ampliar
trabalho/renda.
Juliana O. (UMCP) – Programa do cartão Evale tem vários benefícios e um deles
é pagar via boleto bancário com data posterior ao da compra
3.3 - GT Igualdade de Gênero – Eliana (PECP)
A proposta do GT é trabalhar a igualdade, evidenciando o processo de educação
de meninos e meninas. Levantar as situações de violência e consequências,
verificando quais elementos dizem respeito às diferenças presentes nas escolas
e como se tornam desigualdades. Pretendem usar dados oficiais de Paraisópolis,
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levantar dados de novas pesquisas, levantar discussão de gênero e unir à
discussão de raça.
Wagner–sugere que esta discussão seja divulgada via rádio Paraisópolis, para
multiplicar o conhecimento e a informação. Poderíamos criar uma agenda na
rádio.
Monica M (Casa da Amizade) – O assunto já foi abordado com a Radio Claro
Nova Paraisopolis, que foi receptiva (vide ppt anexo à reunião de out/2016);falta
alguém deste grupo liderar, alinhar um calendário com a Rádio e iniciar as
entrevistas por alguma das organizações participantes da Multi
Sol (PIPA) – Associação Mulheres do Brasil tem o objetivo de fortalecer
mulheres. Podemos nos aproximar para ganhar suporte e implementar algumas
coisas. Podemos seguir as diretrizes.
Adriana B (Ecoação) – Importante usarmos a Rede Paraisópolis, já lançada, para
fortalecer estar iniciativas.
Foi informado sobre outras possíveis parcerias: Centro de Defesa da Mulher
Mulheres Vivas, Herdeiros do Futuro, Centro de Defesa da Mulher Maria de
Lurdes,.
3.4 – GT Violência – Eliana (PECP)
Reflexão sobre o tema é complexa, abrangente e de difícil trato. O que refletimos,
o que podemos alcançar e transformar em ação, dos fatos importantes como
abuso, violência, morte. Nossa ideia é ampliar a sensibilização, com oficinas para
desmistificar os medos e pensar ações articuladas sobre violências com as
escolas, as famílias e seus territórios. Necessário também haver conversa com
as famílias e os defensores públicos do estado – debater x potencializar.
Terezinha –As informações da Defensoria Pública devem chegar à comunidade.
Enildo – ideia de realizar evento com os Defensores Públicos no CEU,
estendendo o convite à comunidade.
Neuza – UBS I – As informações são restritas e fechadas no grupo. Muitas
pessoas não recebem a informação. É importante divulgar em todos os lugares:
igreja, bares, instituições, etc.
3.5 – Educação – Monica M (Casa da Amizade)
Reunião na DRE-CL (pertencente à Secretaria Municipal da Educação) foi feita.
CEMEI Irapará: ainda há lista de crianças inscritas que não foram localizadas.
O foco de 2017: além das questões de infraestrutura, queremos saber dos
alunos, pesquisar/estudar dados do INEP sobre E.M. sobre não participação no
ENEM, buscar informações para entender o fio da meada.
Maria (Pro Saber), Monica M (Casa Amizade) e Juliana (UMCP): segundo
informação municipal novas creches serão abertas a partir de convênios
público/privado e em casas/terrenos com possibilidade de aluguel/venda pela
Prefeitura.
Juliana (UMCP) –Devemos incentivar a mãe a colocar o nome do filho na fila para
a vaga na creche/escola, com isso a Prefeitura tem controle da demanda e a
pressão por infraestrutura fica mais evidente.
Neuza (UBS I ) - Podemos orientar melhor a atuação dos gestores para incluir
esta orientação nas ações de todas as agentes de saúde.
Eliane (PECP) – Podemos montar um folheto.
3.6 – GT Cultura, Esporte e Lazer – Juliana (UMCP)
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Falta espaço público para cultura e esporte. Há teatro no CEU mas não recebe
programação cultural suficiente; há uma demanda em Paraisópolis e com isso
poderíamos exigir uma programação.
A ideia do GT é fazer pesquisa, por faixa etária, sobre:
- Qual a atividade cultural de preferência da comunidade?
- Qual seria a frequência? Do que participaria?
E também fazer reunião com a Secretaria Municipal e Estadual de Cultura e
Esporte para saber o que podem ajudar a oferecer em Paraisópolis.
Outro ponto importante é ter a troca de informações na Rede e valorizar a Mostra
Cultural de 2017.
Monica M (Casa da Amizade) – Já está no site, aba Mostra Cultural, o calendário
das reuniões da Comissão Organizadora, dos concursos e dos Encontros
Educativos. As escolas devem consultar as datas.
3.7 – GT Urbanização – Não houve apresentação
3.8 – GT Saúde – Nilde (SASF)
O tema de 2017 é Saúde Preventiva. A partir de pesquisa, divulgar as formas de
prevenção para os variados tipos de doença, como câncer, doenças sexualmente
transmissíveis, febre amarela, dengue, etc.
Necessidade de realizar campanha permanentes de prevenção, nos postos de
saúde, para informar a população da necessidade do hábito da prevenção.
Médico deve fazer o acolhimento ao paciente durante a consulta, dar bom
atendimento para ajudar nesta campanha da prevenção. Há riscos maiores
quando estamos em surto de alguma epidemia.
Há o problema da Prefeitura pela falta de medicação nos postos de saúde.
Tereza – algumas medicações chegaram e a distribuição está sendo feita.
3.9 – GT Zeladoria – Adriana B (Ecoação): Mapear as ações e iniciativas de
zeladoria na comunidade e promover fortalecimento da Coopermyre/ Acrep
3.10 - Cronograma de apresentação dos GT´s para o ano de 2017:
Março: Urbanização e Violência; Abril: Educação; Maio: Esporte, Cultura&Lazer e
Consumo Consciente; Junho: Urbanização e Trabalho & Geração de Renda;
Julho: Zeladoria e Igualdade de Gênero; Agosto: Saúde; Setembro: Cultura e
Saúde; Outubro: Educação; Nov: Urbanização e Saúde.
4. Informes:
4.1 – PIPA Escritório de Arquitetura: Sol divulga
4.2 – Caminhada Dia Internacional das Mulheres – saída às 8:00 em frente à
União de Moradores. Juliana (UMCP) divulga
4.3 –Rodada de palestras no Pavilhão Social. Juliana (UMCP) divulga

8/mar/17
Sem
8/3/17

4.4 - Campanha adote uma idosa para Desfile – falar com Elizandra
4.5 - 1ª. reunião Mostra Cultural CEU Paraisópolis - Juliana (UMCP) divulga
4.6 – Mostra Cultural 2017, terá, além do Concurso do logo, Concurso de
Redação - Juliana (UMCP)
5. Próxima reunião: PIPA (Rua Manoel Antônio Pinto, 302. (Vértice oposto às Casas
Bahia). Pauta: GT Urbanização (parte I) e GT Violência.
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