,
CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA:
No território de abrangência da Unidade de Saúde São Paulo, com uma população
de 25.150 habitantes em 2001, abrangendo o Bairro Guabirotuba, Uberaba ,Vila São Paulo
e uma pequena parte da Vila Hauer , sendo uma área heterogênea. Existia uma
comunidade carente em situação de risco (moradias precária , sem estrutura de
saneamento básico, e irregular) o Jardim Savana, onde viviam 250 famílias. Esta
comunidade era atendida por várias secretarias municipais e entidades com grupo de
voluntários. Porém apesar de todas as ações assistenciais realizadas, observou-se que não
houve melhoria nas condições de vida nos últimos 10 anos, segundo moradores e
lideranças locais.Uma parcela de moradores tinham mais informações e se beneficiavam
mais , que outros, que não tinham o mesmo conhecimento destas ações realizadas pelas
entidades e as secretarias municipais (F A S, Saúde, Educação e outras.). Enquanto isso
as próprias entidades não sabia,quais as ações que as outras realizavam, sendo que eram
vários esforços pontuais e isolados, sem impacto e que não melhorava os indicadores de
qualidade de vida.
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:
Utilizando-se de ferramentas do Modelo Colaborativo, foi formado o Comitê de Colaboração
São Paulo com os três setores da sociedade organizada (1ºSetor:representado pela
Unidade de Saúde, F A S e Secretaria de Educação, 2ºSetor: empresas e comércio local,
3ºSetor: Associações, Igrejas, e voluntários da comunidade local.
A missão deste Comitê é: “Mobilizar o poder de transformação das pessoas para
que sejam geradoras de mudanças na comunidade”. É uma ferramenta, que vem de
encontro com o desenvolvimento sustentável, a agenda 21 e os objetivos do milênio, todos
implantados a nível local, com articulação do setor saúde representado pela Unidade de
Saúde Trindade II (que trabalha com a estratégia saúde da família) e a FAS(Fundação de
Ação Social), todos inseridos a nível local, com reuniões mensais, planejando ações
integradas, enfrentando dificuldades.
As reuniões iniciaram em Março/2001, primeiramente foi realizado um Seminário
reunindo todas as instituições que atuavam ou desejavam atuar nas áreas de
risco(violência infantil e doméstica, drogadição, condições sócia econômica precária).
Durante o evento observou-se que muitas pessoas que já atuavam na mesma área não se
conheciam, apesar de realizarem trabalhos similares.Eram todos os trabalhos
importantes,porém dispersos, que não estavam atingindo o propósito que todos já tinham
em mente: melhorar a qualidade de vida da comunidade.Desde então se vem reunindo
mensalmente, planejando ações integradas, enfrentando dificuldades e trabalhando na
busca da união de seus integrantes.
EFEITOS ALCANÇADOS,
O comitê atua em uma área em que as situações de risco apresentam proporções
maiores, os resultados já são visíveis e impactantes na comunidade,melhorando a
qualidade de vida e o poder de mobilização da mesma,como:
- Criação do CECON: na Igreja Batista onde no contra turno escolar, são oferecidos
atividades de cidadania como: cursos, práticas esportivas, reforço escolar e lazer, para
crianças e adolescentes,iniciaram com 50 crianças., e atualmente estão com 120
participantes.

- Programa Pacto pela Vida: realizou a captação de 150 voluntários, que atendem famílias
em situação de risco promovendo atividades como: cuidados com as gestantes ,crianças
desnutridas, acompanhando o pré-natal (ajudando no enxoval, atendendo a necessidades
da família,como:cesta básica,encaminhar para empregos e cursos de profissionalização).
- Grupo de alfabetização: "Alfabetizando com Saúde" utiliza o espaço da unidade de
saúde,e já atendeu 20 pessoas (idosas),que aprenderam à alfabetização,cuidando de sua
saúde..
-Curso de Estofaria: para dependentes químicos que durante o processo de
desintoxicação, realizavam curso de estofaria.
-Sistema de esgoto provisório no Jardim Savana: com trabalho em equipe e criatividade,
200 famílias foram beneficiadas e esta ação melhorou a qualidade de vida dos moradores
porque reduziu os índices de doença como: hepatite, além de melhorar significativamente
os problemas correlacionados com inundações.
-Criação do Jornal Falação: foi elaborado para ser utilizado como meio de comunicação
entre as entidades e a comunidade, com espaço para que as entidades façam à divulgação
de seus objetivos e atividades.
-Cozinha Comunitária: com o objetivo de profissionalização, foram oferecidas as mulheres
que viviam em situação de risco o curso de cozinheiras.
-Programa Participar Para Transformar: voltado para 50 adolescentes em situação de
risco, ele aconteceu aos sábados na Comunidade Escola, com atividades de auto-estima e
oficinas.
-Três Seminários sobre o Território Saudável e Desenvolvimento Sustentável: com os três
setores representados.
Em 2009 foi expandido e fortalecido o Comitê Andorinhas,que iniciou em 2005,
formando uma rede de colaboração,com junção das experiências , recursos
e
colaboradores do Comitê São Paulo, realizando a integração no III Seminário do
Voluntariado, com participações das instituições dos 02 comitês(18 entidades), e com apoio
e participação de 02 grandes empresas:Electrolux e SPAIPA.
Neste Seminário, saiu como proposta a criação de um informativo, um meio de
comunicação entre as entidades, a partir disto foi criado o blog “Comunidade em Ação”.
Esse canal de interatividade é aberto a comunidade organizada, facilita a comunicação
entre todos os envolvidos; estimulando as lideranças comunitárias a acessarem este
recurso “internet”, que para muitos ainda não fazia parte do seu dia a dia; utilizando muito
mais
para
facilitar
o
seu
trabalho,
e
sua
vida
como
um
todo.
(http://colaboracomunidade.blogspot.com).
O comitê realizou ainda neste ano uma Ação Local “Construindo Cidadania”, em uma
área com altos índices de violência e irregular. Foi realizada uma grande mobilização das
entidades para estarem mostrando a esta comunidade, todas as atividades que existiam
como: ações da COHAB, Associações de Moradores, captando para os cursos de geração
e renda, Igrejas realizando atividades de apoio para a criança e o adolescente, todos os
programas de saúde que existem na unidade (Estratégia Saúde da Família), as atividades
da Fundação de Ação Social, participação do voluntariado empresarial todas estas ações
aconteceram no espaço da Escola Municipal Eneas Faria. Foi realizada neste dia a
“Caminhada Pela Paz”, houve a participação de 5000 pessoas, mobilizando 150
voluntários. Após o evento, os participantes que freqüentaram a unidade,vieram
agradecer,pois através das ações,muitos conseguiram ser encaminhadas para cursos de
capacitação, entraram nas atividades fornecidas pela entidades, e relataram que nos

últimos 10 anos,nunca houve um evento nesta proporção e não sabiam as oportunidade e
as ações que existiam nesta comunidade.
Em 2010, o IV Seminário será realizado na SPAIPA(Coca-Cola), com a participação
de 25 entidades inscritas, apoio de empresase comércio local.
. Colaboradores: 2000-2010:
1ºSetor:Escola Municipal Donatilla Caron dos Anjos. Colégio Estadual São Paulo, ,Fundação
de Ação Social, Unidade Municipal de Saúde São Paulo, e Trindade II,Secretaria Municipal do
Abastecimento, ,Conselho tutelar .Comunidade Escola Enéias
2ºSetor:Materiais Milani,ACIUR, Móveis Canadá , Indústria Vernati ,Boticário,Empresa
Electrolux,e SPAIPA, Panificadora Akí Pão.
3ªSetor: Rotary Club Cruzeiro do Sul e Guabirotuba,Igrejas: Quadrangular, Batista,Assembléia
de Deus,Presbiteriana, Luterana São Marcos,I.Associações: Agrícola, São Domingos,Alto
Cajurú II, Jerusalém, Guabirotuba.Clube de Mães Mão Amiga, CIAF, Centro de Ação Voluntária,
RECOMENDAÇÕES.
Esta iniciativa motivou as ações de responsabilidade social das empresas,e o fortalecimento
das lideranças e da comunidade envolvida.Na saúde,criou a co-responsabilidade do cidadão
no processo saúde-doença se tornou mais próximo dos equipamentos,e houve melhora dos
indicadores de qualidade de vida (mortalidade materna infantil,desnutrição,crianças que saíram
das ruas,diminuindo a violência,rede de ajuda para as famílias de risco atendidas na unidade
de saúde como: fornecimento de cestas básicas, construções de casa para famílias com
condições precárias de moradia, comunidade mais unida, para resolução de seus problemas).

