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Reunião de 31/01/19

JANEIRO/2019 (CEU Paraisopolis)

Pauta 31/jan/19:
• Retrospectiva 2018
• Participantes, frequência
• Sumário dos tópicos abordados em cada mês
• Avaliação dos temas trabalhados em 2018 (em grupo):
• Que bom (o que foi positivo)
• Que pena (oportunidades de melhoria)
• Plenária
• Validação das temáticas centrais
• Que tal (recomendações para GTs 2019)

• Composição dos GTs
• Cronograma 2019

FEVEREIRO/2018 (CCT Paraisopolis)

Pauta: Violência contra Criança e Adolescente
•

•
•

•

Mudanças no PECP
• descontinuidade do convenio PROADI-SUS
Violência contra criança e adolescente
• apresentação Instituto Herdeiros do Futuro (Serviço de Proteção à
Vitima de Violência) (Andrea K.)
Mudança nas Obras Sociais do Mosteiro S. Geraldo
• distrato dos convênios com SMADS (CCA e CCJ no CCT)
• CRAS-V. Andrade
Conselho Tutelar de C. Limpo
• atendimentos em Paraisópolis
• relacionamento com escolas
• necessidade de um CT especifico Vila Andrade
• obs: carta Multi protocolada em SMDH (18/jan/19)
• obs: próximas eleições nacionais 6/out/19

Pauta: Trabalho/Geração de renda
GT não conseguiu organizar esta pauta

MARÇO/2018 (INOVA URBIS)

Pauta: : Assistência Social/Cidadania
. Papel do CRAS: porta entrada do SUAS. Prevenir ocorrência de situações de
vulnerabilidade e risco social nos territórios, fortalecendo vínculos familiares e
comunitários, ampliar/garantir acesso aos direitos de cidadania
. CRAS V.A. I:
• ~250 mil hab (Paraisopolis + 22 bairros).
• 1.675 atendimentos/mês (media 2017).
• Supervisionam entidades conveniadas.
• Atenção especial: beneficiários BF e BPC, extrema pobreza.
• Desafios 2018: busca ativa na comunidade, manter e incrementar rede
de serviços conveniados, ampliar trabalho em rede

Informe: Projeto Parque da Independência (parte do “Jardins da Infância”)
. Revitalizar/ativar praça de 3.300 m2 próximas aos condomínios (verm, laranja,
azul e amar). Arena, quadra, biblioteca, tanque de areia, 2 banheiros. Termo de
Cooperação assinado para projeto de 12 meses (obras + 6 m operação),
previsão de inicio das obras abr/18, operação out/18.

Pauta: Saúde – parte I

ABRIL/2018 (CAPS-Adulto 3)

•

•
•

•

Cobertura vacinal: reflexões sobre o não atendimento da meta de 95%:
pólio, febre amarela, HPV (9-14 a; alto índice de rejeição pelos pais que
presumem que vacinação corresponde a liberação sexual precoce),
meningite. Ascensão de doenças. Importância de atualizar carteira de
vacinação.
Deficientes cadastrados nas UBSs de Paraisopolis:
• físicos: 176
• Intelectuais: 158
Inclusão e qualificação de deficientes intelectuais no mercado de trabalho:
• APAE: 1.200 unidades com gestão independente. Parceria com SMADS
• psicodiagnóstico, estimulação, atendimento especializado,
socioeducativo, qualificação e inclusão profissional
• esclarecimento sobre Lei 12.470/2011 (regulamenta suspensão de BPC
para beneficiário que exerce atividade remunerada)
Informe: providencias para discussão do novo processo eleitoral para
CGUrbanização

MAIO/2018 (ProSaber)

Pauta: Educação – parte I
• ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização):
• aplicada a alunos do 3º a E. Fund I (censitária =
obrigatória); 90% tem 8 a
• para produzir indicadores de desempenho em leitura,
escrita e matemática
• resultados 2016 de Paraisópolis (7 escolas, 900 alunos);
nível sócio-econ. = médio; proficiência nível 2 ou abaixo:
• escrita: 15 a 42 %
• leitura: 42 a 68 %
• matemática: 40 a 67%
• ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em Paraisópolis
• 2016: ~30% dos alunos das escolas publicas prestaram
• 2013-1016: notas medias escolas publicas estabilizadas
(~475)

JUNHO/2018 (PECP)

Pauta: Suicídio e Automutilação na Adolescência
•
•
•
•
•
•

um suicídio no mundo a cada 40 seg
uma das 3 maiores causas de morte na faixa 15-35 a
fatores de risco: tentativa de suicídio previa, doença mental
propostas de prevenção
importância de identificar pessoas de confiança do individuo, pacto da
verdade
reflexão sobre questões logísticas nas residências quando um problema é
identificado na família: chumbinho (rato), cândida, remédios, armas

Pauta: Urbanização – parte I
• histórico sobre processo habitacional em Paraisópolis
• Projeto de 399 U.H. no Parque Sanfona (prédios com 9-12 andares)
• Antonico: insalubridade
• regulamento para eleição de representantes da sociedade civil no Conselho
Gestor de Urbanização

JULHO/2018 (CCA S. José)

Pauta: Diversidade
• temáticas: étnica, racial, condição sexual, gênero, condições físicas
• mais de 16 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza
• negros representam 71% dos assassinados
• brinquedo é brinquedo; quebrar estereótipos
• desafios: fortalecer auto-estima, investimento em formação profissional

Pauta: Cultura, Esporte e Lazer
• Mostra Cultural 2018 (“Matemática, caminho para desafios)”:
• 3 concursos: logo, redação, vídeoaula de matemática
• Festival da Juventude: 3 d (palestra, maratona intelectual, sarau),
jovens de 12-19 a
• Esportes em Paraisópolis:
• ~10.000 m2 quadras/área de lazer
• somente 33% da comunidade participa

AGOSTO/2018 (EMEI Burle Marx)

Pauta 1: Zeladoria
• Central de Triagem: 3 anos de funcionamento, dificuldades na gestão e
recebimento de material misto, pede parceria no envio de materiais
recicláveis das instituições. Recebem também buchas de limpeza, material
higiene dental, material de escritório e eletro-eletrônicos. Dificuldade
com descarte de gesso e lâmpadas.
• Condomínio Victor Malzoni: apresentação da gestão de resíduos gerados
por 6000 pessoas/dia com uma equipe de 3 pessoas.
• Projeto “Jardins da Cidade”: iniciativa do Instituto Jardins da Infância
parceria com Instituto Rampa na área dos predinhos aguardando
aprovação.
• Pontos Viciados de Resíduos (PVR): apresentação dos eixos de atuação/
objetivos do PAVS e como eliminar os PVR´s.

Pauta 2: Consumo Consciente
• Conceito de Pegada Ecológica
• Tabela de Comportamentos sobre Consumo Consciente
• Sustentabilidade e barreiras para adoção de práticas sustentáveis

Pauta: Educação – parte II

SETEMBRO/2018 (EMEF Paulo Freire)

•

Analise ENEM 2017: estudo elaborado e apresentado pelo especialista

Eduardo Capocchi/FEUSP, Participação em Paraisópolis alunos 3°EM:
38% dos matriculados foram avaliados. Reflexão: Percepção de não
aprovação influência na inscrição? Histórico de notas agregadas
praticamente estável entre 2013/2017. Redação: maior dispersão de
notas e Prova Brasil. Importância do Concurso de Redação e do tema
Matemática, adotados na Mostra Cultura de Paraisópolis para os
estudantes
• Análise do IDEB: desde 2018 participação mínima das escolas para
pontuar deve ser no mínimo 80%.
• Anos Iniciais/2016: Escolas locais c/ nota abaixo da média de
escolas municipais (6,3).
• Anos Finais/2016: 3 escolas abaixo da média municipal (4,3) e 2
escolas levemente acima.
• Em 2017 não pontuaram, adesão inferior a 80% dos estudantes.
• Nova EMEF Perimetral II: dúvidas quanto à conclusão da obra, o
destino dos prédios que serão desocupados.
• Implantação de unidade da Cultura Inglesa

Pauta 1 : Assistência Social
•

PNAS/2004; Importância de se fazer o Cadastro Único, mantê-lo

atualizado

OUTUBRO/2018 (UMCP)

•
•
•
-

Benefícios (BF, Ação Jovem, Renda Mínima, Renda Cidadã, BPC-Benefício de
Prestação Continuada, ID Jovem.
CRAS: atendimentos
Dificuldade de encontrar imóvel adequado para novos equipamentos em
Paraisópolis
Convênio entre Prefeitura e PECP: AMA-E Pediátrico Campo Limpo

Pauta 2: Saúde II
•
•

Campanhas de combate contra Câncer de Mama e de Próstata
Atendimento Avançado nas 3 UBS´s de Paraisópolis com agenda 70%

demanda espontânea e 30% agendada; o tempo da consulta é de
acordo com sua necessidade. A consulta é no mesmo dia ou em até
48h
•
•

2 equipes (Médico - Enfermeiro - Aux Enfermagem) e 1 de retaguarda
Cobertura da STSCL: há 6 equipes ESF em cada UBS e 1 no AMA

• Principais causas de óbito: doenças do coração, doenças do cérebro,
vasculares, pneumonias, diabetes M, doenças hipertensivas

NOVEMBRO/2018 (ETEC Abdias do Nascimento)

Pauta 1: Urbanização II / SEHAB
•
•
•
•

Processo Eleitoral 2018 do conselho Gestor
Divisão do Território de Paraisópolis
Participação social
Parque Sanfona: fundação finalizada, prédio bloco M com 50 UH. Em
2019 haverá licitação para 349 UH restantes deste projeto
• CEPs da comunidade: total 79 (57 Paraisópolis; 22 Paraiso do Morumbi)
• Pauta 2: Concurso de Redação MC 2018 315 participantes, maioria da

ETEC, média de idade 17 anos, 32% alunos noturnos, 73% tem
computador com internet, renda mensal de 55% das famílias entre R$
1.000,00 e R$ 3.000,00. ETEC: 88% moram fora de Paraisópolis
-

Projeto Parque da Independencia: aguardando aprovação
Apresentação da Escola Comum: formação de líderes
Apresentação da Escola de Inglês 4Way: curso de idioma
Apresentação da Pulsar RH para cursos de capacitação profissional

Pauta: Cronograma 2018 de Apresentação dos GT´s
• Fevereiro: Violência contra Criança e Adolescente + Trabalho/Geração de renda

• Março: Assistência Social/Cidadania
• Abril: Saúde
• Maio: Educação I
• Junho: Urbanização I

• Julho: Diversidade + Cultura, Esporte &Lazer e Igualdade de Gênero
• Agosto: Zeladoria/Consumo Sustentável Saúde I e Cultura, Esporte&Lazer II
• Setembro: Educação II
• Outubro: Saúde II + Assistência Social/Cidadania
• Novembro: Urbanização II

