Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis - r4
Local: PECP (rua Manuel A Pinto)

Data:28/06/2018, 8h30

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Roberta S. (PECP)

Pauta: Urbanização I – Saúde (Suicídio/
automutilação na adolescência)

Folha: 1 /2

Participantes: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 28/mai/2018: feita por Neusa e Andrea S.. As correções Monica

11.06.18

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
Após leitura da ata Neila A/coordenadora EMEF P.F comenta que um dos motivos para a não
adesão dos alunos na escola de periodo “integral” foi a falta de estrutura física na escola.
2.Suicídio e auto-mutilação na adolescência:apresentado Dr. Claudio Viegas/UBSI.A
apresentação
está
disponível
na
íntegra
no
site
www.paraisopolis.org/multientidades/atasmultientidades/.
Destacam-se como principais pontos da apresentação a estimativade que um milhão de
pessoas cometeram suicídio no ano de 2000 no mundo, sendo que a cada 40 segundos uma
pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria
vida. O suicídio está entre as três maiores causas de morte entre pessoas com idade entre
15-35 anos.
Fatores de Risco - 2 principais:
 Tentativa de suicídio prévia: 50% dos êxitos já haviam tentado anteriormente.
 Doença Mental: quase todos os êxitos tinham uma doença mental não diagnosticada
e/ou não tratada corretamente.
Como proposta de Prevenção aponta-se a necessidade de:rede de saúde articulada, treinada
e acessível; espaços de convivência e identidade de grupo; controle/regulação do acesso aos
métodos; educação e espaços de discussão em escolas e outros ambientes voltados ao
público adolescente; planejamento em engenharia, arquitetura e urbanismo para a segurança;
uso estratégico de informação e mídia.
Após a apresentação houve breves comentários sobre o assunto, devido à falta de tempo
hábil para garantia do debate.
2. Urbanização parte I: apresentado por Suellen /SEHAB. A apresentação está disponível
na íntegra no site www.paraisopolis.org/multientidades/atasmultientidades.
Suellen iniciou fazendo breve relato histórico sobre o processo habitacional de Paraisópolis.
Monica M. relembra sobre os prédios já adaptados. Foi apresentado o Projeto do Parque
Sanfona com as plantas das 399 unidades habitacionais que estão sendo projetadas, prédios
com 9 ou 12 andares. D. Neusa (UBS I) questiona quando serão entregues os novos prédios,
pois os moradores nas visitas domiciliares questionam os agentes. Suellen informa que a
Secretária de Habitação tem buscado maneiras de organizar/viabilizar esse processo. Não
tem informações sobre demais unidades. Sr. Mineiro diz que não poderá ocorrer mais
invasões no local da construção. Suellen fala sobre a adequação do projeto para que sejam
construídos os prédios. Guga reclama sobre o fato da população receber informações
contraditórias sobre o projeto de urbanização. Sr. Brizola enfatiza a necessidade das politicas
de Saúde, Educação e Moradia serem discutidas juntas. D. Neuza fala sobre a insalubridade
no Córrego do Antonico, menciona que já houve 3 óbitos; comenta que é questionada durante
a realização de visitas domiciliares. Suellen/SEHAB fala sobre as dificuldades da prefeitura
em realizar intervenções junto às ocupações no Córrego do Antonico; sugere que seja pauta
para discussão no Conselho Gestor.
Equipe Social do Projeto de Urbanização presente explica sobre a eleição vindoura do
Conselho Gestor bem como maneiras de se inscrever. Sr. Mineiro retoma a importância dos
interessados se inscreverem como candidatos ao Conselho Gestor para que realmente ocorra
a eleição, Cibele (SEHAB) explica que não haverá prorrogação da data de inscrição, pois o
regulamento prevê uma única alteração, que já ocorreu. Esclarece também que o regulamento
trata da participação feminina no Conselho. Monica M. pede que a equipe repasse para o
email da Multientidades a divulgação e o regulamento para a inscrição. LEI Nº 13.146, DE 6
DE JULHO DE 2015. (Lei Brasileira de Inclusão esta lei federal estabelece exigências quanto

à acessibilidade de unidades habitacionais.
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3. Informes:
3.1.Aulas de Português para refugiados: Rosana/Escola Graded comenta sobre as aulas de
português para crianças destas famílias (idioma e cultura brasileira); também há turmas para
adultos. A escola pede ajuda das instituições para mapear as crianças na comunidade. Contato
rosana.ramos@graded.br 9.6449.7250. Há crianças refugiadas com diagnósticos psiquiátricos
equivocados quando na verdade estão em choque. Também oferecem ajuda na construção de
currículos (CVs) para adultos. Neusa/UBSI sugere que entrem em contato com as UBS´s I,II e
III pois há 90 agentes comunitários que podem colaborar.
3.2. Novo modo de atendimento nas UBS´s: Neusa/UBSI comenta que em 30.06 haverá
uma simulação de atendimento e solicita voluntários a participaram para conhecer as
mudanças e divulgarem. A UBSI terá o acesso avançado a partir de 2.07.18. Isto envolve uma
série de mudanças de procedimento, ex: paciente tem que ser morador da região atendida,
morador tem que comparecer pessoalmente para agendar consulta, etc.
3.3XIII MC de Paraisópolis: Foco em Matemática. Pede que as escolas e ONGs encorajem
suas crianças a participar. São 3 concursos:
 Logo: já escolhido, será utilizado nas camisetas e material de divulgação
 Redação em 31/05 392 estudantes E.M. se inscreveram (dobro de 2017).
 Vídeo-aula de 3-10 minutos sobre a matemática, inscrição até sábado no site. Prêmio
para os 3 melhores: farão um passeio para Santos com a turma de redação.
3.4.Palestra Matemática Montessori: acontecerá em 30/jun/18, no período 8:30-11:00no CEU
Paraisópolis para professores de Educação Infantil. Já tem 80 inscritos e faz parte dos encontros
sócio-educativos da MC.
3.5 Escola Perimetral II (na Av. Hebe Camargo): GT Edu da Multi teve reunião na DRE-CL em
27/jun/18 com Tsutomo (diretor de planejamento) e Regina (diretora regional) para pressionar
sobre termino da construção de modo a permitir funcionamento pleno em 01.02.19
3.6 Tenda da Saúde: Carol /UBSIII esclarece que haverá amanhã dia 29.06 no CEU
Paraisópolis das 7h30 às 12h.Serão abordados temas definidos, colocados na forma lúdica e
acontecerá bimestralmente na unidade ou em espaços externos. Esta semana será sobre
poluição do ar. Haverá várias atividades e não é necessária inscrição.
3.7 Castração de animais: Maria Aurivan/ UBSII comunica que haverá o 2.º mutirão de
castraçãodo ano em cães e gatos em 04.07 na EE Etelvina. Será feito RGA e castração.
Somente para animais da comunidade. Quem levar animais de rua deverá fazer uma adoção
responsável. Em fev/18 foram castrados 339 animais de 440 inscrições. Alguns perderam o
procedimento por falta de jejum do animal. Para cadastro não levar animal. Comenta que as
escolas quando solicitadas em geral não cedem seus espaços para a atividade. Idade do animal
para castração de 3meses a 8 anos.
3.8 Convite para Festa Junina no CPAS das 10h às 16h, feito por Guga
3.9 Participação na Multientidades: Brizola pede maior participação das instituições nas
causas da comunidade, assim como fortalecimento da rede com lideranças da comunidade

4.Próxima reunião:
Local: CCA São José, rua Silveira Sampaio, 585
Pauta: I: Diversidade
Pauta II: Cultura, Esporte &Lazer

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

29/06/18

26.07.18
todos

Às 8h30

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria
daqualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994

