
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: CAPS (R. Silveira Sampaio 660) 
Data: 25/6/2015r2, 8:30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades Por: Andrea S. 

Folha: 1  /  2 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 28/mai/15:  feita por Andrea S. As 

correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Andrea 17/jul/15 

2. Mobilidade Urbana: apresentação feita pela arq.Irene Quintáns (Banco 
Mundial) sobre o projeto BRAZEEC de diagnóstico de mobilidade, 
patrocinado pelo Banco Mundial em parceria com o Laboratório de Geo-
referenciamento da USP (ppt disponível no site). O título do projeto e’ 
“Provendo modalidades de transporte mais equitativas e sustentáveis para 
populações vulneráveis na comunidade de Paraisópolis”. O objetivo é coletar 
dados para avaliar os prejuízos causados pelo congestionamento na 
comunidade e sugerir oportunidade de melhorias.  
Será pedido que cada entidade que atua em Paraisópolis atualize suas 
informações sobre as atividades que exerce, enviando via correio eletrônico 
possíveis correções sobre a planilha Excel já publicada em 
www.paraisopolis.org aba Multientidades, Quadro de Instituições. 
Há futura intenção de relacionar a mobilidade urbana à Saúde, pois estudos 
científicos de Brain, Behavior & Emotions comprovam que filhos de pais 
estressados ou deprimidos são mais vulneráveis às doenças e infecções. 
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28/jul/15 

3. Saúde - Lixo 
Nilde (UMCP) fala sobre o Projeto “A escola é nossa” sobre a falta do 
estudante na escola por problemas de saúde. Neusa (UBS I) sugere que as 
diretoras identifiquem os problemas para informar e fortalecer as agentes de 
saúde na atuação junto às famílias. 
Aurivan (UBS II) fala sobre a imensa dificuldade da população se apropriar do 
espaço comum, assim como cuidar e respeitar o local onde mora. Juliana 
(UMCP) sugere fazer uma ação dos GT´s de Saúde/M.A.: uma campanha 
com carros de som e uso da Radio Paraisópolis, entre outras ferramentas, 
para conscientização ambiental. 
Carreta itinerante de Mamografias: foi solicitada à Secretaria da Saúde; 
O GT encaminhará ofício solicitando uma ginecologista suporte nas UBSs; 
AMA: a prefeitura tem planos de ampliar os atendimentos específicos e 
transformar a AMA em UPA. 
A atualização de dados das UBSs em 2015 será atendida através de 
apresentação da Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo, 
originalmente programada para hoje – nova data será informada 
oportunamente. 
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jul/15 

 

 

 

 

jul/15 

4. Informes:   

4.1 Central de Triagem: Mineiro (ACREP/Coopermyre) informa que o 
treinamento na Central de Triagem continua com 35 cooperados. Sem data de 
inauguração. Falta definir quantos turnos de trabalho haverá na C.T. Há 24 
pontos de coleta de material reciclável na comunidade. 

  

4.2 Festa Junina da comunidade: Juliana (UMCP) divulga realização na rua 
Melchior Giola. Adriana (Ecoação) sugere aproveitar reciclados da Festa 
Junina. 

todos 26/jun/15 

14h 

4.3 Virada Sustentável/2015: Adriana (Ecoação) esclarece que a idéia é fazer 
um roteiro para a coleta de recicláveis a fim de mobilizar a população a 
separar seus resíduos para a C.T. 

 

Adriana 

 

ago/15 

http://www.paraisopolis.org/
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4.4 Programa “Mulheres de Peito”: Juliana (UMCP) divulga realização em 
setembro, de 2a f a 6ª f das 8h00 às 12h00 e aos sábados das 8h00 às 
13h00. 

 set/2015 

4.5 Projeto “Comunidade Presente”: e’ uma parceria do Fundo Social do 
Banco Itaú; podem disponibilizar equipamentos ou pequenas reformas, 
bibliotecas, etc. 

info  

4.6 Brinquedoteca: Aurivan (UBS II) informa que a UBS II inaugurou uma 
brinquedoteca para a espera de consultas, além de desenvolverem oficinas. A 
iniciativa e doações de materiais partiram de funcionários do posto. Parabéns 
ao grupo! 

info  

4.7 Caminhão itinerante de biblioteca: Clareane (assistente social AMA) 
comenta que o SESC disponibiliza o caminhão itinerante da Biblioteca entre 
8h00 e 17h00 às 5as feiras (quinzenal) mas há baixa procura. 

info  

4.8 Oleo de cozinha: Convite: na próxima reunião,  trazer óleo de cozinha 
usado para doação à C.T.!!! 

todos 30/jul/15 

5. Próxima reunião: Espaço Jovem (R. Rudolf Lutz 911, Antonico) 

Pauta: Comunicação e Cultura 

todos 30/jul/15 

8:30h 

 


