Retrospectiva 2017

Reunião de 31/01/18

Pauta:

JANEIRO/2017 (UMCP)

• Auto-avaliação Multientidades: para que existe?
• Retrospectiva 2016
• Sumario dos tópicos abordados em cada mês

• Planejamento 2017:
• seleção dos temas para reuniões 2017
• escolha dos GT’s e lideres

FEVEREIRO/2017 (UBS Paraisopolis II)

Pauta: Apresentação do Plano de Trabalho dos GT´s, montagem de calendário
• GT Comunidade Sustentável/Consumo Consciente: Baseado no Programa Cidade
Sustentável, a proposta é investigar hábitos de consumo da população e avaliar o
quanto impactam na qualidade de vida e saúde financeira das famílias.
• GT Trabalho e Geração de Renda: Levantar organizações envolvidas com o tema e
divulgar seus resultados, experiências e dificuldades
• GT Igualdade de Gênero: Educação de meninos e meninas. Levantar situações de
violência e conseqüências e verificar quais elementos estão presentes nas escolas e
como se tornam desigualdades. Levantar discussão de gênero e unir à discussão de
raça.
• GT Violência: Reflexão sobre tema, pensar em ações articuladas com escolas, famílias
e território para combater abuso, violência e morte. Ampliar a sensibilização sobre
violência com oficinas para desmistificar medos.
• GT Educação: Analisar dados do INEP sobre o Ensino Médio e sobre a não
participação no ENEM. Questões de infraestrutura
• GT Cultura, Esporte & Lazer: Fazer pesquisa, por faixa etária sobre qual atividade
cultural de preferência e disponibilidade. Fazer reuniões com as secretarias de
Esporte e Cultura. Fortalecer troca de informações na Multi e valorizar a MC
• GT Urbanização: não houve apresentação
• GT Saúde: Saúde preventiva. Divulgar formas de prevenção para várias tipos de
doenças: câncer, DST´s, febre amarela, dengue, entre outras.
• GT Zeladoria: Mapear ações e iniciativas de zeladoria na comunidade e promoer
fortalecer Central de Triagem (Coopermyre/ACREP)

Pauta: Cronograma de Apresentação dos GT´s

FEVEREIRO/2017 (UBS Paraisopolis II)

• Março: Urbanização e Violência

• Abril: Educação I
• Maio: Cultura, Esporte &Lazer I e Consumo Consciente
• Junho: Urbanização II e Trabalho/Geração de Renda
• Julho: Zeladoria e Igualdade de Gênero

• Agosto: Saúde I e Cultura,Esporte&Lazer II
• Setembro: Saúde e Cultura, Esporte&Lazer III
• Outubro: Educação II
• Novembro: Urbanização III e Saúde III

Pauta: Urbanização I

MARÇO/2017 (Espaço PIPA)

• Apresentação da equipe RADDAR, projetos PIPA e INFORMA
• Consolidar estudos urbanísticos em uma base histórica de Paraisópolis com a
coordenação entre instituições e agentes diversos.
• Aproveitar tecnologias de informação facilitando mapeamento.
• Avaliação da execução de obras do Plano de Urbanização.

• Pauta: Violência
• Não houve apresentação

ABRIL/2017 (CEMEI IRAPARÁ)

Pauta: Educação/ E.M.
• Apresentação dados ENEM 2015 – Eduardo Capochi (FE USP), consultor em Educação:
-Avaliação do interesse na inscrição/participação no ENEM (alunos das escolas EE
Maria Zilda e EE Etelvina)
-Situação dos alunos cursando o 3°ano do EM
- Participação no ENEM 2015: MZ 36%, Etelv 24%
- Histórico recente de notas no ENEM
- Piores notas ENEM 2015: Matemática (comparação com estado de SP)
- Médias por indicador de nível sócioeconômico
- Principais motivos dos alunos para participarem do ENEM
- Hipóteses sobre adesão ao exame
- Enem 2017: necessário montar plano de ação nas escolas para adesão
- Depoimentos das escolas presentes na reunião Multi
• Ensino Médio em Paraisópolis:
- ~3000 alunos (2500 curso regular + 490 EJA)
- 60% do total (publicas + particulares) estudam à noite
- alunos EM exclusive EJA: públicas (92%) x particulares (8%)
- 2010
2016: queda na evasão dos alunos durante o EM

MAIO/2017 (Escola do Povo)

Pauta: Comunidade sustentável e Consumo consciente
• 4 pilares do consumo consciente: economicamente viável, socialmente justa,
ambientalmente correto e culturalmente diverso.
• Pesquisa feita com 60 respondentes em Paraisópolis “Como percebe a
Sustentabilidade no dia-a-dia”. “ Quais os 3 principais problemas que a comunidade
precisa resolver para se tornar sustentável?”
• Reflexão sobre Lixo e Consumo: Volume de lixo X Qualidade de Vida
• Pesquisa de campo realizada pelo Cartão Nova Paraisópolis: falar sobre pagamento
de contas é um tabu
• Proposta de que cada instituição atuante na Multi faça auto-avaliação sobre sua
situação diante das 17 ODS

Pauta: Cultura, Esporte&Lazer
• Mostra Cultural 2017
- Concurso de Redação em 30/mai: voltado às escolas públicas de EM e EJA etapa
final, correção feita por profissionais habilitados no ENEM
- Cardápios de Oficinas: 1) Crianças, adultos e educadores e 2) Jovens
- Concurso Logotipo: faixas etárias: 4 a 6 anos e 7 a 15 anos
- Patrocínio da Fundação Via Varejo (FVV)
- Encontros sócio-educativos (para educadores): Café com educação, “O brincar faz
parte do mundo das crianças de 0 a 6 anos” e “Uso de competências sócioemocionais como diferencial para o seculo XXI”

JUNHO/2017 (PECP)

Pauta: Urbanização II
• Apresentação da SEHAB: Balanço da Urbanização, 4539 famílias no aluguel-social
• Setores 61/64/65: abr/mai17 ocupação do Parque Sanfona removida, identificadas
750 famílias (72 seguem critério portaria 131/15). Proposta de construção de 399 UH
• Setor 26 : área precária, remoção feitas em etapas para garantir término da obra,
remoções para limpeza Córrego do Antonico, inseridas 61 famílias no aluguel-social;
foram deixados escombros na área para dificultar re-ocupação mas não foi eficaz
• Setor 31: realizada obra emergencial na rua Melchior Giola, indefinição da
continuidade de obras por falta de verbas
• Setor 29: Córrego do Antonico, área muito precária. Novas ocupações
• Setor 57: Grotinho área já foi objeto de obra, foi reocupada e sofreu deslizamento em
jun16. Perderam obras; processo tramitando internamente
• Setor 60: Grotão Escola de Música – área já passou por várias reocupações
• Setor 63: Parque do Skate – incêndios e reocupações; SEHAB estuda alternativas de
ocupação da área.
• Conselho Gestor: Aguardando diretrizes para retomada das reuniões do CG

Pauta: Trabalho e Geração de Renda
• PECP: cursos de Capacitação Profissional: Beleza, corte e costura, Oficinas
Comunitárias, Gastronomia, Inglês, inclusão digital etc.
• A. Crescer Sempre: cursos oferecidos nas áreas de Manutenção, Administrativa e
Beleza

JULHO/2017 (CCA S. José)

Pauta: Igualdade de Gênero
• Ação da mulher no mercado de trabalho, desigualdade salarial e em cargos
• Leis em favor da mulher no mercado de trabalho
• Sugerido que se assista ao documentário “O homem dos absorventes”
• Curso” Mãos de Maria” na AMP
• 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU (ODS)
Pauta: Zeladoria
• Pesquisa realizada com 40 participantes sobre os temas: manutenção do
sistema viário, rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e
epidemiológica , uso/ocupação de solo, varrição de rua, conservação de
jardins e áreas verdes púbicas.
•Principais queixas da comunidade: baile funk, lixo, esgoto, carros
abandonados, falta de limpeza nas ruas e enchentes
•Iniciativas em andamento junto à Prefeitura Regional de Campo Limpo
•Carros abandonados, pontos viciados de lixo, pancadão, operação
cata-bagulho

AGOSTO/2017 (UBS Paraiópolis I)

Pauta: Saúde I
• Sífilis: doença, tratamento, acompanhamento e prevenção. Dados das UBS´s
• Pré-natal de gestantes e consequências da gravidez na adolescência.
• Agravamento de agressão associado aos dias de baile funk
• Saúde do homem - Desafios, Evolução Estratégia para Promoção da Saúde
apresentada por Enf° Francisco/UBS2; projeto Conversa de Boteco

Pauta: Saúde II:

SETEMBRO/2017 (ETEC)

• Apresentação do sumário anual da STS-CL
• Pessoas cadastradas: UBSI-19.700; UBSII- 20.300, UBSIII- 17.700
•Não há deficit de médicos nas UBS´s
•Produção de consultas no 1° sem/17: médicas: 34.266; enfermagem: 26.522
•Absenteismo em consultas: UBSI 27%, UBSII 18% e UBSIII 11%
• Gestantes ativas: 722, média de nascidos: 57-58/mês
• Planejamento 2018: URSI-CL; Ampliação SAE/CTA Mitsutani, Implantação de STRIII
(para quem sai do manicômio), Projeto teledermatologia
• Catabagulho datas 13/abr, 25/ago e 22/dez

Pauta: Cultura, Esporte&Lazer II
• XII Mostra Cultural
•Tema: “Desperto, descubro e realizo”
•Concurso de redação (230 inscritos, 4 escolas)
•Concurso de logotipo (410 participantes, 8 escolas)
•Cardápio de Oficinas
•6 Encontros sócio-educativos (para educadores)

OUTUBRO/2017 (EE Maria Zilda)

Pauta: Educação – Ensino Médio
• Perfil aluno (pesquisa com participantes do concurso de redação da MC): 17
anos, 4,2 pessoas no domicilio, 31% moram fora de Paraisópolis (ETEC 77%),
77% não trabalham regularmente, metade tem renda familiar R$ 1-3 mil,
73% casa própria
• Reprovação e abandono escolar (8oEF + 9oEF + EM): 22% a cada ano
• Matemática – Prova Brasil 2015: somente 2-15% dos alunos de 9oEF tiveram
desempenho adequado
• Painel com professores que lecionam Matemática nas escolas publicas da
comunidade:
• O que mobiliza os professores à escolha da Matemática?
• Qual a maior preocupação com os alunos de Paraisópolis quanto à
Matemática?
• Observando os processos de seleção, a nota de Matemática é bem
baixa em relação à nota de Português. Quando vocês percebem que o
aluno começa a perder força na matéria de Matemática?
• O que mais pode ser feito?
• Tema MC 2018: “Matemática, vilã ou heroína?” - o que vocês acham?

NOVEMBRO/2017 (InovaUrbis)

Pauta: Saúde III
• HIV (DST): casos novos 2017 nas UBS´s I, II e III: 19 (10H e 9 M)
• Conceito, transmissão, diagnóstico, prevenção, tratamento, cuidados, gestantes,
teste rápido, alertas.
• Depressão- palestra do médico psiquiatra Claudio Viegas: Motivos, Sintomas,
Classificação, Tratamento, Dúvidas frequentes e onde buscar ajuda
• Direitos e Deveres dos ACS´s:
• Absenteísmo nas consultas médicas do PECP: desde 2015 o PECP atende crianças 014 anos de Paraisópolis e 126 UBS´s do entorno. Absenteísmo pontual de 80% na
primeira consulta no período de transição. Atualmente aprox. 15-20%. Há muitos
problemas de comunicação em relação às consultas, além de resistência do paciente
que mora fora da comunidade.

Pauta: Urbanização III
Apresentação Sehab: (out/2017: DEAR-Sul

DTS-Sul)

• Devolutiva quanto ao Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis
• Situação do Setor 60 – Grotão (Escola de Música)
• Situação do Setor 26/29/31/33 – Antonico
• Andamento das obras de contenção do Setor 61/64/65 – Grotão(Parque Sanfona)
• Entrega do Vila Andrade C
Apresentação InovaUrbis:
• Expansão de moradias x sombreamento de vielas e fechamento de janelas
de vizinhos

