
 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis r5 

Local:CCA São José (ruaSilveira Sampaio,585) Data: 26/07/2018, 8h30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades 

Pautas: Diversidade - Cultura, Esporte &Lazer 
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FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

daqualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista de presença anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 28/jun/2018:feita por Cleciane e Andrea S..As correções 

aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

Monica 11.08.18 

2. Diversidade: apresentado por Julia D. (Cartão Nova Paraisópolis).A apresentação está 
disponível na íntegra no site www.paraisopolis.org/multientidades/atasmultientidades/. Houve 
um caminho de investigação e pesquisa para uma apresentação a fim de provocar.  
Diversidade: definição e conceito. 
Temáticas da Diversidade: Étnica, Racial, Condição Sexual, Gênero, Condições físicas. 

Contexto da Desigualdade: Segundo estudos da Oxfam Brasil, em 2016 oito homens detinham 

a mesma riqueza que os 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo (o que equivale à 

metade de toda a humanidade). No Brasil, os seis maiores bilionários possuem a riqueza 

equivalente à metade mais pobre da população brasileira (103 milhões de pessoas). 

https://www.oxfam.org.br/o-que-fazemos/desigualdade-economica-e-justica-fiscal 
Mais de 16 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. No ritmo de inclusão dos 
negros em que vivemos a equiparação salarial com os brancos irá acontecer daqui a 70 anos. 
Não há mais pirâmide financeira, há um “bloco/ torre”. 
Atlas da Violência (2017): A população negra representa 71% dos assassinatos. Maranhão: 
aumento de 124% na taxa de feminicídio. 
ODS: 17 objetivos e 169 metas, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (123 
países membros da ONU).  
Plataforma com 5 temas para professores da Educação/ rede municipal. Site: www.respeitar 
epreciso.org.br,  Programa Paz nas Escolas. 
Referências Bibliográficas: há farta oferta da Editora Polen para educação infantil a respeito 
de diversidade www.polenlivros.com.br , entre outras 
“Coletivo Espelho, Espelho meu” trabalha a construção da autoestima da criança negra por 
meio de oficinas 
Claudia/PECP: devido ao preconceito com crianças negras, farão várias oficinas da cultura 
afro.  
Julia/Cartão N. Paraisópolis: Entre as referências bibliográficas citou o texto de Monteiro 
Lobato, 1959, p234 conteúdo preconceituoso em relação ao personagem Tia Anastácia. 
Brinquedo é brinquedo: não importa o gênero, impacto na vida adulta da mulher, por ex 
faltam mulheres na ciência por falta de estímulo. É preciso quebrar estereótipos. Uma nova 
linha de bonecas está sendo pensada para aproximar a boneca da imagem da criança. 
Desafios: integrar alunos, professores e escola. Criar políticas públicas, há menos de 1% de 
mulheres negras na política. Desconstrução da visão de mundo (preconceito). Fortalecer 
autoestima, investir em formação profissional. 
Diversidade no trabalho: Prioriza gestão de pessoas e a cultura organizacional da 
instituição. Exemplo: Carrefour. 
Cita o livro “Diversos somos todos” de Reinaldo Bulgarelli – Editora da Cultura, que 
desenvolveu uma cartilha sobre como valorizar a Diversidade. 
Neusa/UBSI: cita jovem em medida sócio-educativa que presta serviço na UBS apenas 
carimbando documentos, não tem estímulo. 
Julia D: O resgate da autoestima da criança provoca seu desenvolvimento; pode não resolver 
o problema do preconceito mas ajuda a resolver pela justiça. 
Depoimento de Leonardo B/ Conselho Tutelar do Butantã: comenta que teve vivências difíceis 
na adolescência. Participou do CCA Monte Azul, se realizou no trabalho e garante que é 
preciso querer mudar. 
Julia D: Quando perguntam a Malala Yousafzai (paquistanesa de 21anos, Prêmio Nobel da 
Paz) sobre como pensava se vingar de quem a feriu, ela responde que é “educando todas as 
crianças”. 
A única forma de mudar o cenário atual é votar, questionar o voto e em quem se vota. Por 
meio da Educação, expandir conceitos, acolhimento e direitos humanos respeitados. 

  

http://www.paraisopolis.org/
http://www.polenlivros.com.br/
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2. Cultura, Esporte & Lazer: 
 
2.1 Mostra Cultural XIII MC2018: apresentado Julia Drezza/Cartão Nova Paraisopolis 
Tema: “Matemática, caminho para descobertas”. Patrocínio = FVV (Fund. Via Varejo) 
Pede-se que as escolas e ONGs encorajem suas crianças a participar.  
II Festival da Juventude de Paraisópolis: busca integrar jovens das escolas, ONGs, grupos 
de cultura entre outros. O festival irá acontecer nos dias 15.16 e 17 de agosto no CEU 
Paraisópolis. A equipe deve ter até 15 jovens com idades entre 12 e 19 anos. Inscrição no 
site a partir de 2ª f 30.07www.paraisopolis.org/mostra cultural/festival da juventude. 
Programação: dia 15 – palestra com DJ Bola ativista do Jd Angela (seu trabalho é de 
empoderamento da juventude para empreendedorismo local), Visionários da Quebrada e 
Boneca (?) de Paraisópolis (nasceu no PECP) 
Dia 16 –Maratona Intelectual e Projeto Jovens Criativos 
Dia 17 – Sarau 
A torcida também será avaliada. O prêmio será uma viagem cultural a Santos.  
Oficinas: cada instituição tem direito a 1 oficina, pedido até amanhã 27.07. 
Concursos: foram 3:  

 Logo: já escolhido, será utilizado nas camisetas e material de divulgação. 

 Redação (em 23/05): 392 estudantes E.M. participaram (dobro de 2017); em correção. 

 Vídeo-aula de Matemática (3-10 minutos) - inscrição até sábado no site. Prêmio para os 
3 melhores: passeio para Santos com a turma de redação. 

O Cartão Nova Paraisópolis (funciona dentro da UMCP) apóia estratégia de projetos sociais. 
 
2.2 Esportes: apresentado por Marcelo Indio e Diecilene/ OngSkate Solidario. (para acessar 
ppt completo vide www.paraisopolis/multientidades/atasmultientidades) 
A ONG fez parceria com a Vans, anexo no parque Villa Lobos, assumiram novas aulas de 
skate. Espaços esportivos utilizados pelas instituições. A página no Facebook é Ong Skate 
Solidario II.  
Espaços esportivos: 36% espaços públicos; 31% escolas públicas, 18% escolas 
particulares.15% espaços particulares. 
Tipo do espaço esportivo: Lazer (parques, atividades físicas, lúdicas, entre outros) = 31%; 
Quadras (9.770 m2) - 69% 
Participação da comunidade em espaços esportivos: Sim 33%, Não 67% 
Os espaços abertos aceitam moradores e visitantes 
A ONG SS foi convidada a reformar pista skate do Brejo. O Grotinho perdeu a área da pista. 
Utilizam também o espaço do pátio da Central de Triagem e no CEU com perfeita estrutura. 
É a única empresa do Brasil apta a dar capacitação de modelo de obra de Skate Boarding. 
Monica M. pede para inserir no ppt ou disponibilizar avulsa a tabela (com os dados dos 
espaços esportivos) que originou os gráficos. 
Tipos de atividades esportivas/participação:  
Educação Física: 22%; Caminhada/Futebol/Rugby: 9% cada, Capoeira/Karatê/Tênis: 6% 
cada, Esgrima/Ginástica Artística/Hidroginástica/Judo/Natação/Skate/Voleibol/ 
EsportesPecp/Taekwondo/Handebol: 3% cada. 
Áreas utilizadas: Escolas Particulares/ Públicas (50%); instituições (32%); Campos de 
Futebol, Pistas de Skate, Condomínios, Parque e ciclovia (18%) 
 

  

3. Informes: 
 
3.1 C.G. da ZEIS Paraisopolis eleição de conselheiros da sociedade civil: moradores e ONGs: 

Monica M (Casa da Amizade).:, Isabel (Vitoria Régia) e Marcelo (Skate Solidário). Eleição em 

5/08, canteiro de Obras 9h-15h 
3.2 Vacinação nas UBS´s: Neusa/UBSI divulga para crianças de 12 meses a 4a11m29d. 
conforme calendário vacinal vigente no país. 

3.3 ACREP/ Central de Triagem. Mineiro comenta que haverá novas eleições para trocar 

diretoria 

 

 

 

 

crianças 

 

 

5/ago/18 

 

4-31ago 

7h às 17h 

3/ago/18 

http://www.paraisopolis.org/
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3.4 Inscrições Esportes no PECP: Claudia L. divulga, 20 senhas entre 8h e 11h; 20 senhas 

entre 13 e 16h. As atividades esportivas são Taekondo, Handbol, Rugby, Capoeira. Necessário 

levar RG, CPF e comprovante de endereço. 

3.5 Atendimento avançado nas UBS: com relação a duvidas da ata anterior, Neusa/UBSI 

apresentou alguns esclarecimentos sobre o novo modo de atendimento. O atendimento é feito 

no mesmo dia da visita do paciente à UBS.  Para dirimir algumas dúvidas, decidiu-se solicitar 

detalhamento ao responsável pela UBS-1. A enfermeira Juliana posteriormente esclarece que 

hoje o paciente chega na UBS, pede a consulta e aguarda o atendimento para o mesmo dia ou 

em até 48horas. Pacientes gestantes ou bebês de até um ano de idade são atendidos e saem 

com agendamento para a próxima consulta. O tempo de atendimento das equipes de 

médicos/enfermeiros é de 70% demanda espontânea e 30% consultas agendadas. Sempre 

haverá uma equipe de retaguarda para casos de urgência.  O agendamento da consulta pode 

ser feito através de aplicativo da prefeitura “Agenda Fácil”; basta ir à sua UBS de referência na 

primeira vez para cadastrar.  

3.6 Curso de jardinagem UMAPAZ (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente): 

Segundo Renato/ Cades, abrem as inscrições em agosto. Local: Parque do Ibirapuera, rua IV 

Centenário portão 7A. Informações no site www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 

meio_ambiente/umapaz 

3.7 Visita a show aéreo: desde 1998 Renato/Cades leva grupo de crianças para assistir show 

aéreo no Campo de Marte em Santana/SP.  O próximo será em 26.08. Entre as crianças que já 

levou  hoje um está no curso de pós-graduação do ITA, meninas prestes a se tornarem Oficiais, 

2 oficiais do Exército e 2 sargentos. O interessado deve levar bilhete único, autorização.  

3.8 Possibilidade de carreira nas Forças Armadas: Renato comenta sobre a possibilidade 

dos jovens ingressarem nas Forças Armadas. 

3.9 Doação de mudas: Carol/UBSIII pede divulgação de lugares que possam doar mudas para 

o projeto de jardim suspenso no estacionamento do AMA. 
3.10 Inscrições CCA São Jose: Inscrições abertas para jovens de 12 a 15 anos, período 
manhã, entre 7h30 e 11h30; inclui os cursos de computação, cidadania, esportes, meio 
ambiente, artes, grafite, dança, contação de histórias. Há 20 vagas disponíveis. Levar 
documentos, responsável e fazer cadastro 

01, 03 e 

10/ago 
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1/ago 

7h30- 16h30 

4.Próxima reunião: 
Local: EMEI Burle Marx (R. Irapará 150) 
Pauta : Zeladoria, Consumo Consciente 

 

todos 

30.08.18 

8h30 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

