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DESCRIÇÃO
A reunião foi iniciada retomando as discussões do encontro anterior
(30/11/07); Gilson (União de Moradores) e Juliana (Mosteiro São Geraldo)
resgataram mentalmente as discussões acerca da importância da efetiva e
continua participação das entidades atuantes na comunidade, bem como a
necessidade de verificar estratégias que visibilizem as realizações
conquistadas pelo Multientidades , para que estas possam servir como
referência e atraiam as entidades hoje ausentes.
1. Projeto de Urbanização: Sr. Carlos Pellarim (Habi-Sul) falou a respeito
do resultado das pesquisas realizadas pela empresa contratada pelo Plano
de Urbanização do complexo Paraisópolis. Disse que a verificação dos
resultados os induzia à conclusão de que a parceria com as entidades
sociais atuantes na região era indispensável para tentar superar muitas
dificuldades detectadas. Destacou o grande número de mulheres chefes
de família e abaixo da linha da pobreza, a evasão escolar e o número de
pessoas portadoras de deficiência, que necessitam ser alvo de novos
trabalhos.
Reconheceu no ForumMultientidades uma possibilidade de integração e
discussão para o melhoramento das condições de vida das pessoas, como
rege sua própria missão. Para isso sugeriu que Habi-Sul fizesse no
próximo encontro de Multientidades uma apresentação dos dados
coletados. Comprometeu-se em contatar todas as entidades por telefone,
fazendo um apelo massivo para que o maior número de entidades estejam
representadas e utilizando ainda os contatos para re-mapear as
organizações sociais.
Mônica (Casa da Amizade), reconhecendo a valia da pesquisa para melhor
percepção da situação atual de nossos usuários e mesmo para construção
de nossos projetos, foi a favor da explanação, pontuando apenas que a
equipe de Habi-Sul fizesse um recorte na pesquisa apontando dados
relativos apenas à comunidade de Paraisópolis (e não ao complexo como
um todo). Argumentou que assim teríamos a oportunidade de enxergar
melhor nosso foco de trabalho e obter dados mais concretos que podem
vir a ser comparados com o número de pessoas atendidas pela UBS, com
o número de crianças cadastradas no mutirão por mais creches, entre
outros, entendendo que as ações do ForumMultientidades podem ser
melhor direcionadas se tivermos dados atualizados e especificos..
Carlos informou que existe uma pessoa da equipe de HabiSul empenhada
nessa apresentação e que tentariam fazer o recorte da pesquisa.
Sugeriu que o encontro fosse no dia 15/02/07(quinta-feira) as 8h30.
Mônica (AS - Pio XII) ofertou seu espaço para o encontro, de modo que
excepcionalmente a reunião mensal do Multieintidades de fevereiro será
antecipada.
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2. Mutirão por creches: Juliana informou que recebeu e-mail sobre
contratação de funcionários para a EMEI Paraisópolis II, e que Margarete
soube, em reunião com SME, que já existe supervisor designado à nova
EMEI, o que indica que provávelmente em breve a EMEI esteja em
funcionamento. Logo torna-se emergencial que terminemos o
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cadastramento das crianças do mutirão no site da prefeitura (EOL) para
que as mesmas possam já estar concorrendo ao novo espaço. Mônica
ressaltou apenas que na porta da obra tem uma placa com a nomenclatura
“EMEI Paraisópolis II”, como se de fato existisse aqui uma EMEI I, quando
sabemos que na verdade o prédio que foi construído na perspectiva da
EMEI I, pela ausência de escolas de ensino fundamental que
comportassem a demanda, está sendo usada pela escola Paulo Freire, ou
seja, não existe de fato nenhuma EMEI na região.
Em função da quantidade de computadores disponíveis Gilson propôs que
o cadastramento acontecesse na União de Moradores no dia 09/02/2007
às 9h00. Ficou de contatar algumas pessoas; Assis e JoséRoberto
(professores de informatica) e Neusa se comprometeram em comparecer
e reunir um grupo de 8-10 voluntarios para completar a tarefa em uma
manhã, sob liderança de Juliana (Creche).

9:0012:00

Comentou-se que vem ocorrendo em outros bairros a extinção do “turno
da fome” (11:00-15:00) em escolas municipais, ou seja, as crianças
daquelas comunidades permanecem 5 horas por dia na escola (manhã ou
tarde) Lamentou-se que as carências em Paraisopolis fazem esta meta
parecer longínqua e difícil.
3. Obra Social Pio XII: Mônica (assistente social) e irmã Odete, falaram
das transições na entidade. Informaram que Pio XII enfrentou algumas
dificuldades burocráticas em relação aos seus atendimentos, pois são uma
entidade filantrópica, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS), contudo prestavam um serviço na área
de educação infantil, que tem sua verba prevista na secretaria de
educação. Dadas as consequentes dificuldades decidiram rever e
redirecionar seus esforços para um novo projeto visando as crianças.
Comunicaram aos pais, encaminharam todas as crianças anteriores e
estão com um novo projeto. Em 2007 pretendem atuar com crianças de 06
a 14 anos, em Núcleo Sócio Educativo; pretendem montar 4 classes de 30
alunos pela manhã e 4 à tarde, totalizando 240 alunos, liderados por
monitores. princípio os atendidos seriam os alunos da escola Homero e a
entidade custearia um ônibus que faria o transporte dos alunos da escola à
entidade e vice-versa, para o horário oposto.

Informação

Estão em fase de contratação e delimitação do projeto.
Juliana do Mosteiro São Geraldo falou que já trabalham há muitos anos
com Núcleo Sócio Educativo, com idade de 06 a 18 anos de idade, e que
se precisassem de ajuda estariam a disposição.
4.Unidade de Saúde da Família Paraisopolis II (somente PSF): Neusa
(agente de saúde) falou da nova UBS, situada a Rua Pasquale Gallupe
951 ao lado da Crescer Sempre. Disse que a unidade funciona mas o
quadro de funcionários ainda não foi ampliado, o que tem gerado muitas
reclamações por parte da população. Os funcionários do PSF que atuam
lá foram transferidos da unidade I.
Gilson falou que muitas pessoas procuram a União para queixar-se do
atendimento médico, por vezes desrespeitoso e preconceituoso.
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Neusa informou que existe uma ouvidoria na qual as pessoas podem por
direito fazer suas queixas (Tel: (11)3066-8359/3066-8684 ou 150).
Informou que o índice de natalidade na comunidade continua crescendo e
que infelizmente a freqüência no grupo de planejamento familiar é
baixíssima.
Falou que o lixo em frente à escola Paulo Freire permanece. Mônica (Casa
da Amizade) aproveitou para perguntar sobre a construção da escola nova
(a ser instalada no local da antiga Paulo Freire, ao lado do Homero) e da
possibilidade de intervirmos na discussão da arquitetura dos projetos para
o melhor aproveitamento dos espaços (rampas para deficientes
cadeirantes, verticalização para compensar os espaços exíguos, etc).
Gilson ficou de falar com José Rolim e verificar o andamento e o que
poderemos fazer. Foi citado que esta escola provavelmente se chamará
Vila Andrade

* Gilson: entrar
em contato
com dirigentes
das obras
escolares para
Iinformações

Cobrar
Eletropaulo

Neusa continuou informando que exames de laboratório como
ultrassonografia, etc, podem ser marcados às terças, quartas e quintasfeiras na UBS. Questionou a entrega das contas de energia pela
Eletropaulo; Gilson comentou que o entregador deixou diversas contas na
União dizendo que voltaria para pegar no dia seguinte e até hoje não
voltou. Foi questionado deque este não era o combinado, já que a agencia
havia informado que contrataria pessoas da comunidade para poder
entregar as contas de casa em casa.
D. Francenilda relatou a situação de um senhor que necessita de cuidados
médicos especiais, porém estão sem transporte e não sabem onde leválo. Neusa informou que ele pode ser levado ao AMA (na Estr. de
Itapecirica em frente a AABB), que tem atendimento semelhante a pronto
socorro. . A questão do transporte está de fato complicada, já que
aambulância ganha pela UBS continua encostada no pátio da
SubPrefeitura com problema no motor e sem motorista.

5. Escola do Povo: Gilson (União dos Moradores) falou sobre o projeto e
disse que a sede será a entidade Ponto de Luz.;o foco do trabalho é a
alfabetização de adultos (> 15 a). Já existem 24 turmas com previsão de 6
meses de duração (3 vezes por semana, 2 ½ h por dia), que funcionam
distribuídas pelas entidades e espaços cedidos para o desenvolvimento do
projeto. O projeto prevê a melhoria na escolarização dos moradores; é um
plano de longo prazo pensado em 3 fases: a primeira é a alfabetização em
nível fundamental, depois ensino médio e por fim a preparação para o
vestibular com o Mackenzie. O projeto conta com diversos parceiros Mas
buscam ainda parceiros para gastos pedagógicos e com equipe de
coordenação. O custo total de uma turma é em torno de R$ 3660. Visando
gerar renda na comunidade, todos os contratados serão moradores, que
darão aula para até 2 turmas. Para conduzir uma turma o alfabetizador
receberá bolsa fixa de R$ 200 e R$ 7/aluno.O lançamento do projeto
acontecerá no Hospital Albert Einstein, situado a Av. Albert Einstein,
627/701 - Morumbi - São Paulo. Entrada pelo portão 3
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6.Conselho Gestor de Urbanização: Mônica (Casa da Amizade) indaga
Habi-Sul sobre a continuidade do Conselho Gestor. Comentou que a
última reunião agendada (dez/2006) foi cancelada sem que todos os
conselheiros fossem avisados. Carlos responde que estava ausente e que
viria uma outra pessoa para representá-lo, mas na ocasião não pode
comparecer. Refere que o nível de agressividade em que se encontravam
as reuniões do conselho estava tornando o ambiente difícil para os
representantes do poder público.

info

Mônica mencionou que a última reunião foi de fato tensa e até por isso
seria necessário fazer um fechamento do processo e dar um retorno à
população.Segundo o diário oficial o encerramento do conselho dava-se
em dezembro de 2006.
Carlos concorda, e diz que no dia 05 de fevereiro haverá reunião de equipe
de Habi-Sul em que discutirão a continuidade do conselho e/ou medidas
correlatas.
Pellarim informou que 24 familias estão alojadas e 2 escadões estão
prontos. Segundo ele os prédios da unidade de CDHU Campo Limpo I
estarão prontos em julho/2007.
As demais obras necessitam de alguns ajustes para terem andamento,
mas a maior dificuldade tem sido a negociação com moradores do próximo
lote a ser desapropriado. Foi entregue na reunião um bloco de folhetins
que divulgam o andamento das obras, para distribuição nas entidades.
7. Casa da Amizade: Therese informou que estão conduzindo processo
seletivo para recrutamento de monitora para aulas de reforço na Casa da
Amizade; as interessadas deverão ter ensino médio completo ou a concluir
em 2007 e comparecer dia 03/02/07 às 9h00 para entrevista.

Monitoras de
reforço escolar

3/2/07

todos

15/2/07

9:00

8. Centro de Informática: os participantes visitaram o centro. Assis e Jose
Roberto relataram as dificuldades que vem encontrando com a falta de
monitores em boas condições de uso.
9. Próxima reunião Fórum Multientidades: na Obra Social Pio XII (Rua
Colégio Pio XII, 233 - Morumbi) (data excepcionalmente alterada em
função da apresentação do resultado das pesquisas sobre Urbanização de
Paraisópolis)
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