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DESCRIÇÃO
1. Conselho Gestor do Plano Urbanização:
a) Neusa (UBS) anunciou que Sehabi marcou próxima reunião na Igreja S.
José (R. Ricardo Avenarius 250). Nota pós-reunião: foi esclarecido que esta
reunião é dedicada exclusivamente a representantes de moradores.

17:00

b) Mônica (Casa da Amizade) relatou que houve reunião no Hosp. Einstein
em 13/4/05. Sehabi não tem data marcada para reunião geral do Conselho
Gestor.
2. Operação cata-bagulho de 2/4/05: diversos presentes comentaram que
operação foi um fracasso e que próxima requererá melhor planejamento e
maior divulgação prévia.

SubPref.
C. Limpo

3. Operação tapa-buraco de 23/4/05: em principio 2 caminhões de asfalto
foram destinados a Paraisópolis porém um teve destino desconhecido. Na
próxima operação haverá acompanhamento de fiscal da comunidade (Luizão,
da União)

União de
Moradores

4. Centro de Capacitação e Orientação para o Trabalho para jovens e adultos
com deficiência mental (CCOT): há 44 anos a APAE sededica à questão da
deficiência mental. Aracélia e Elisabeth (APAE) divulgaram o projeto de
capacitação e inclusão profissional, em horário inverso ao período escolar.
Em 2004 incluiram 250 deficientes mentais no mercado de trabalho. Tem
vagas e pedem que ONGs encaminhem jovens com deficiência mental da
comunidade de Paraisópolis. APAE pode fornecer equipe de diagnóstico.
Comentou-se depoimento da mãe de um treinando: “X deixou de ser o bobo
da corte da rua e passou a ser um bom partido!”. Foi divulgado também o
Projeto Pipa com oficina de arte-cultura para integração de deficientes e não
deficientes para trabalhar diferenças.

ONGs

5. Gravidez na adolescência: a reunião coordenada por Valéria aconteceu em
20/4/05 na UBS mas teve pouco quórum. Esclareceu-se que houve malentendido quanto à data na ultima reunia de Multi. Eliseu relatou que palestra
organizada pela Philips (90 min) foi feita para todo o ensino médio.

info

6. Jovens em situação de vulnerabilidade: Kátia (PEC) relatou que houve
mais 2 reuniões do grupo de trabalho desde 31/3/05; estão fazendo cadastro
dos casos mais críticos e pretendem estabelecer um critério de classificação.
Farão explanação na reunião de Multientidades de 2/6/05. Próxima reunião
do grupo de trabalho: no PEC

GT Jovens
em situação
de
vulnerabil.

7. Crescer Sempre: indagado sobre o prédio novo (escola especial), Gilson
esclareceu que a conclusão para as obras de reforma está prevista para
jul/05.

info

8. Hospital M.Boi-Mirim: pedra fundamental foi lançada.

info

9. Hospital Morumbi: pedido de desapropriação está em estudo por Cláudio
Lottemberg (Secr. Mun. Saúde) e Walter Feldman (Secr. SubPrefeituras).
Aliança Feminina (já é conveniada do Estado) pretende assumir hospital e
ser conveniada da Prefeitura.

info
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10. Obras das novas escolas (EMEF/EMEI): Rolim (União) infoma que ainda
não foram retomadas (secret. Pinotti está em negociação) mas que
arruamento está em andamento.

info

11. SABESP: plantão funciona 3as f na União (10:00-15:00). Paraisópolis tem
6.000 ligações oficiais (~40% dos 16.000 domicílios). Rolim (União) relatou
que houve 3 dias de f´rum de discussão na União.

info

12. ELETROPAULO: plantão funciona 3as e 5as f na agencia (R. Melchior
Geola), inclusive para cadastramento para tarifa social (renda < R$ 500/mês).
Margareth (Most. S. Geraldo) comentou o aspecto da cidadania na questão
da tarifa social. Recomendou também que se trabalhe a questão dos limites
das crianças e adolescentes.

info

13. EMEF Paraisópolis: Vitória (diretora) comentou o problema das
depredações do patrimônio público. Lamentou o incidente recente em que um
jovem jogou pedaço de lajota na caixa d´água e EMEF deixou de funcionar
meio período.

info

14. CET:
a) Vitória relatou que CET esteve na EMEF Paraisópolis e considerou que
não era possível fazer sinalização (“não há asfalto, não há iluminação”).
b) Roteiro do ônibus que passa pelo Casarão: Rolim (União) vai reforçar com
CET este assunto já anteriormente encaminhado pelo Conselho Tutelar.

Rolim
(União)

15. Segurança na porta das escolas: Eliseu (Etelvina) sugere contato com
Capitã Silvia e comentou que a equipe da Sargento Viviane tem sido eficaz
na porta do Etelvina, particularmente no que se refere a motos.

info

16. Encaminhamento de jovens para mercado de trabalho: Eliseu comentou
que Etelvina tem trabalhado com empresas do entorno (ex: diretor RH
Reuters) para encaminhamentos de jovens com desempenho destacado.
Embora numericamente limitado, citou o efeito multiplicador do exemplo.

info

17. Visita ao Projeto Calha: 80 alunos do Etelvina (selecionados da 8ª serie)
irão fazer a visita mas ainda falta conseguir os ônibus..

info

18. Abaixo-assinado para comercialização de produtos homeopáticos:
Margareth (Most. S. Geraldo) divulgou que a médica antroposófica que vem
fazendo um bom trabalho na Creche está recolhendo assinaturas para
encorajar ANVISA a facilitar a comercialização de produtos homeopáticos.

info

19. POF: atende 170 crianças de 4-15 a. Divulga que o INFOCENTRO
(Acessa São Paulo) está operando na nova sede R. Ernest Renam 261 em
frente à Arquinha

info

20. EDUCAFRO (cursinho pré-vestibular comunitário com prioridade para
afro-descendentes): Gilson informa que o núcleo vai começar a funcionar.

info

21. Informes: para agilizar futuras reuniões foi acordado que ONGs deverão
enviar para Adriana (PEC) os informes que desejem divulgar via Multi com
uma semana de antecedência.

info
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22. Trabalhos Robótica: ver descrição ao final
23. Próxima reunião Fórum Multientidades: no Ponto de Luz (Silv.Sampaio
309)

info
todos

Apresentação dos Trabalhos de Robótica (jovens da Creche Most. São Geraldo)
:
Container inteligente - sistema informatizado de armazenamento de lixo seletivo
O nosso projeto tem por objetivo facilitar o armazenamento do lixo seletivo, como
acontece com os containeres convencionais. O sistema de emissão de comprovante de
peso e categoria de lixo depositado proporciona ao morador um estímulo para que
separe e armazene adequadamente seu lixo doméstico, já que pode ser remunerado em
caso de comercialização dos recicláveis pela comunidade.

Recicleta - veículo elétrico para a coleta de lixo
seletivo em vias de difícil acesso
Residimos em uma comunidade carente, Paraisópolis, em que a construção de
residências ocorreu sem nenhum tipo de planejamento urbanístico. Isso originou
muitas vielas, impossibilitando o acesso de carros às residências. Assim sendo, os
caminhões de lixo não podem fazer a coleta de forma adequada, o que gera um acúmulo
de lixo ao longo das vielas, causando transtorno ao morador. Em alguns casos, é
necessário carregar os sacos de lixo por distâncias de 200 metros ou mais para
depositá-los em ruas em que o caminhão pode recolhê-los.
Resolvemos, então, construir um veículo que pudesse trafegar nessas vielas. Após
pesquisa em campo, percebemos que esse veículo teria de atender a algumas
exigências:

a.. ser estreito, como menos de 80 cm de largura, pois algumas vielas chegam a ter
90 centímetros de largura no seu ponto mais estreito.
b.. possuir uma roda grande para poder driblar o terreno irregular

Optamos, ainda, na conveniência de usar um motor elétrico auxiliar, a fim de tornar
o trabalho do coletor menos extenuante e mais rápido. Incluímos, também, uma cesta
dimensionada para acondicionar até 8 latas de 20 litros, que podem armazenar lixo
separado para coleta seletiva. Esses elementos tornaram o veículo uma interessante
alternativa para coletores de material reciclável, em substituição às pesadas
carroças.
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