Local: União de Moradores (R.Ernest Renam
FORUM MULTIENTIDADES

Data: 30/08/2007,

8:30

– Paraisópolis – SP- Fone.:3743-3204)

DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Juliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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PRAZO

DESCRIÇÃO
0. Rodada de apresentação+ leitura da ata anterior (Eliana, PEC)

info

1.Educação: Retomando a discussão sobre inclusão das crianças nas escolas,
Selma fala do trabalho realizado pelo Núcleo de Proteção Especial de Vila
Andrade, entidade que trabalha em parceria com o governo, assessorando
adolescentes que infracionaram, no cumprimento de medidas sócio educativas
e na prestação de serviços a comunidade. O trabalho realizado visa não
apenas o cumprimento da medida por parte do(a) menino(a), mas a inclusão
social do mesmo, no que tange aspectos relacionados a escolaridade, vinculos
familiares, etc. Neste trabalho diagnosticaram, que muitos dos adolescentes
estavam evadidos das escolas e neste momento tentam a retomada dos jovens
aos estudos.
Luiz (coord. educação – setor de demanda) informa que de 28/08 a 28/09 estão
abertas as inscrições para o ensino fundamental na rede pública para 2008. O
responsável pela criança/adolescente deve dirigir-se a escola de interesse
portando a certidão de nascimento/RG do aluno, comprovante de residência e
telefone de contato, para que a escola possa cadastrá-lo no sistema da
prefeitura (EOL) ou do Estado (PRODESP).
Esclarece que embora o cadastramento oficial seja neste período, a família
que tenha criança evadida, pode a qualquer momento procurar a escola de
interesse, para cadastrar o possível aluno nestes sistemas. É dever da escola
fazer essa inclusão para que o aluno seja apontado nos cadastros. É importante
ressaltar que o cadastro na escola não significa que o aluno vá conseguir a
vaga naquele local, mas é papel da coordenadoria tentar “encaixá-lo” em uma
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escola próxima a sua residência.
Luiz ficou de enviar email com os telefones, através dos quais a população
poderá denunciar práticas que não condigam com o acima descrito.
Quando indagado sobre o andamento da remoção do lixo, em frente à EMEI
Paraisópolis I, Luiz salienta que não tem novas informações, pois é a
subprefeitura que está encarregada da obra, e não enviaram representante.
Os participantes do fórum questionam o fato daquela EMEI no Grotão, não ter
começado a operar, tendo em vista que a escola está pronta, já tem
funcionários contratados e há cerca de 6000 crianças fora da escola e expostas
a diversos riscos, inclusive os que tangem o lixão próximo de suas casas;
questionam se as ligações de energia e esgoto poderiam ser realizadas
provisoriamente via cemitério Morumbi. Luiz (demanda) ficou de agendar com
Gilson (União) data para irem a EDIF verificar questões referentes ao
andamento dos serviços de conclusão da obra (inclusive viário).
2. IDEB: Mônica Mation (Casa da Amizade) traz resumo dos dados do IDEB Indice de Desenvolvimento da Educação Basica (anexo) resultante de pesquisa
avaliando escolas de todo Brasil; a pesquisa traz as médias conquistadas pelas
escolas, na Prova Brasil, aplicada uma vez ao ano, a todos os alunos do ensino
a

a

o

fundamental (4 e 8 ) e medio (3 ) - vide www.ideb.inep.gov.br
No caso de Paraisópolis, Monica encontrou dados relativos apenas às escolas
municipais, que tem notas muito baixas, mais baixas inclusive que a média da
cidade e do estado. Monica retoma a nossa preocupação em fundamentar as
melhoras sociais em avanços na educação, e convida o grupo a pensar

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da

qualidade de vida na comunidade como um todo

Local: União de Moradores (R.Ernest Renam
FORUM MULTIENTIDADES

Data: 30/08/2007,

8:30

– Paraisópolis – SP- Fone.:3743-3204)

DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

ASSUNTO: Reunião Mensal

Por: Juliana
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

3 / 4

PRAZO

DESCRIÇÃO
iniciativas que possam auxiliar as escolas de Paraisopolis a terem resultados
melhores, atingindo as metas anuais do IDEB.
Retoma a iniciativa da Crescer Sempre em Paraisopolis na formação dos
professores e reunião dos gestores, enquanto uma forma excelente de
progresso da situação. Compreende também que a soma de esforços pode
facilitar e potencializar esses resultados; podemos ter ações que não se
sobreponham, mas congreguem as ações realizadas por este grupo.Teceu
elogios ao trabalho do grupo e pediu ao Gilson que retome o convite a D.
Teresinha, para participação nas reuniões de Multientidades, enquanto uma
pessoa articulada e com interesse comum ao do grupo (trabalhar para a
transformação desta realidade). Juliana comprometeu-se a enviar convite ao
grupo de gestores para a reunião de Multientidades.
Selma propõe também o re-convite às UEs (unidades educacionais), que
poderão apontar-nos sua posição e dificuldades, além da troca de informações.
Selma e Regina (HabiSul) ficaram de visitar as escolas.
22/9/07 (9-17)

3. Mostra Cultural: Juliana fala da Mostra Cultural (EMEF D. Veremundo Toth)
4. Virada Esportiva: Habisul fala da Virada Esportiva, que tem por intuito 24h

Ação

22-23/9/07

de praticas esportivas. Em Paraisópolis, isto se dará em parceria com
lideranças comunitárias locais (por região), que serão responsáveis pelo
material enviado pela secretaria de esportes. As 24 horas de trabalhos, não
serão necessariamente continuas, mas o intuito é ter um final de semana
diferente, com atrações onde a prática esportiva seja o centro.
A virada ocorrerá nos dias 22 e 23 de setembro, o que infelizmente coincide
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DESCRIÇÃO
com a data da Mostra Cultural; salienou-se a importância de tentar cruzar as
agendas antecipadamente. Mais uma vez, faz-se necessária a parceria com as
escolas e a criação de um veículo de comunicação para evitar transtornos,
como dividirmos o nosso público e não termos a eficiência desejada nas ações.
Precisamos equacionar melhor o trabalho, possibilitando que as atividades
dêem-se em tempos diferentes e a população possa usufruir melhor de cada
um dos eventos.
5.Banco do Brasil: Ester, gerente de Desenvolvimento Regional Sustentavel –
(DRS) do Banco do Brasil, vem apresentar proposta de participação no fórum,
que será coordenada em Paraisopolis por Paulo, gerente da agencia Giovanni
Gronchi.
A iniciativa faz parte do DRS, um plano estruturado de desenvolvimento local
que objetiva auxiliar comunidades socialmente carentes a superarem suas
deficiências, por meio da organização e apoio a atitudes empreendedoras.
Assim atuam na formação de redes de colaboração, disseminação de
conhecimento e promoção do desenvolvimento econômico. Propõem-se a
trabalhar na inclusão social, através da geração de trabalho e renda,
incrementando e alavancando cadeias para a sustentabilidade, por meio da
busca de parceiros empreendedores e do financiamento, quando cabível for.
Apresentaram esta idéia por meio de slides e das conquistas adquiridas em
outros locais do Brasil. Querem atuar em Paraisópolis por entenderem sua
vulnerabilidade e potencial de transformação.
Eliana (PEC) questiona como esse projeto se implantaria em Paraisópolis,
falando que no sentido produtivo, não vê no bairro essa articulação.
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Será agendada uma reunião com Gilson, que replicará o convite às entidades,
para tratar do tema específico. Foram entregues folders do projeto.

6.Conselho Gestor de Urbanização: HabiSul não tem previsão do inicio da

Info

retomada do CG.
Lucia (assistente social) de Habi, aproveita para informar que o CDHU Campo
Limpo (próx. Terminal João Dias) está pronto. São 278 apartamentos. Irão para
essas moradias as pessoas que fizeram a opção pelos apartamentos e aquelas
cujas casas não estão na frente de obras, mas que tenham interesse em trocar
com pessoas que estão no aluguel social, e que não desejam ir para os prédios;
cerca de 100 moradias, serão destinadas a esse fim.

2/9/07

Anuncia também o fim da obra de paisagismo no Brejo e entrega da obra.
7. Bovespa: Diane divulga programação e convida para a comemoração do

info

1/9/07

aniversário de 4 anos da Bovespa em Paraisopolis. Encoraja as entidades a
realizar parceria em relação aos grupos de artesanatos, no intuito de fomentar
uma rede de trabalhos.
8. Unidade de Saude da Familia Paraisópolis: Eliane (gestora), juntamente

info

com Ivanilda (agente de saúde), divulga pesquisa realizada pelas agentes, como
item do curso de capacitação das profissionais (Ambientes Verdes Saudáveis,
130h).
A pesquisa, que ambiciona o melhor cuidado com o meio ambiente, entrevistou
cerca de 300 pessoas, verificando se a população sabe o dia da coleta do seu
lixo, se tem praticas que favoreçam um ambiente mais saudável e seguro, etc.
A próxima etapa será ter ações junto às escolas, apresentando o vídeo “Tá
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limpo”(10min) e promovendo discussões com as crianças e adolescentes. É parte
desta visita, realizar um concurso de desenho, para escolher o que será a
logomarca do projeto de reciclagem, em Paraisópolis. Entrarão em contato com
as escolas e ONG’s interessadas.
Também estão realizando levantamento das ruas críticas, no que se refere à
coleta de lixo, para encaminhar à sub-prefeitura.
9.Uniban: Assis (União) fala sobre o projeto dos alunos da Uniban, em criar um
roteiro turístico em Paraisópolis. A idéia inicial é que o roteiro envolva a
passagem por vielas, o apontamento dos trabalhos sociais realizados e a visita
aos pontos turísticos como a casa do Estevão (Gaudi de Paraisopolis).
Eliana (PEC) fala da preocupação com a privacidade das pessoas, do olhar a
que serão conduzidos os turistas e da possível intenção lucrativa do projeto.
Eliane (Projeto Cultural) reforça que a visita das pessoas à comunidade pode ser
benéfica porque atrai investimentos.
Eliana (PEC) reforça que é importante planejar bem ações como essas e
sobretudo, consultar a população local se é de interesse. Além disso, como a
principio no tour seriam apresentadas as entidades, seria essencial verificar se as
mesmas têm interesse e disponibilidade para tal.
A discussão ficou de ser melhor explanada na próxima reunião com a presença
dos estudantes e o representante da agência interessada.
Assis disse que a primeira visita será realizada na semana seguinte, mas que
nada está fechado; por enquanto é apenas um idéia, já que não se sabe sequer,
se a comunidade tem potencial para isso.
10. Escola do Povo: Comemoração no Palácio do Governo.
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Gilson esclarece que não se trata de uma formatura, mas de uma comemoração.

19h

As turmas continuarão estudando. Conta da satisfação das pessoas em ter um
vizinho ou conhecido como professor, fortalecendo assim os vínculos na
comunidade. Além de ser uma “vacina” contra a evasão, tendo em vista que um
estimula o outro; mesmo aqueles que não queriam, nem acreditavam que ainda
pudessem estudar, tem se empenhado para alcançar objetivos e sair do
analfabetismo.Entregou exemplar do Jornal do Povo a cada participante.
11. BECEI 12 anos: divulgado aniversário, conforme solicitação do Claudemir.
12. Próxima reunião: BOVESPA - R. Iratinga, 84 (em frente ao Florescer)

3/9/07 12-23h

Info

27/9/07 (8:30)

Pauta: site Paraisópolis; retomada dos grupos que visam geração de renda para
comunidade; educação; turismo; Einstein 10 anos; projeto Eco Futuro (Suzano)
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