Ata da 23ª Reunião do Conselho Gestor Intersetorial do
Teias-Escola Manguinhos
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2013
Horário: 09:00h as 12:00 horas
Local: Sala M do CSEGSF
TIPO DE REUNIÃO Reunião do Conselho Gestor Intersetorial

PARTICIPANTES

DISCUSSÃO

Monique Touret Wassita – Conselheira Titular Saúde Gestão UPA/Manguinhos
Emília Maria de Andrade Correia – Conselheira Titular Saúde Gestão CSEGSF/ENSP/Fiocruz
Ed Francis Oliveira Andrade – Conselheiro Suplente Saúde Trabalhadores UPA/Manguinhos
Inês Nascimento de Carvalho Reis – Conselheira Titular Saúde Trabalhadores CSEGSF/ENSP/Fiocruz
Jaqueline Marques – Conselheira Titular Educação Trabalhadores/ 4ª CRE
Roberto Eduardo Albino Brandão – Conselheiro Substituto Titular Educação Trabalhadores/ 4ª CRE
Norma Maria de Souza – Conselheira Titular Moradores Segmento Minorias
Elenice Pessoa Barbosa – Conselheira Suplente Segmento Religião
Denise Maria Alves da Costa – Conselheira Suplente Segmento Educação Gestão/4ª CRE
Noêmia da Silva Lopes Pessoa – Conselheira Suplente Saúde Trabalhadores CSEGSF/ ENSP/ Fiocruz
Edna Enedina Silva dos Santos – Conselheira Titular Segmento Assistência Social e Direitos Humanos
Joyce Enzler - Jornalista Teias
Maria Lucia Freitas dos Santos – Teias/Manguinhos
Simone Pereira dos Anjos – Conselheira Suplente Segmento Mulheres
Ana Cristina Ferreira Telles- Conselheira Suplente Segmento Assistência Social Gestão/3ª CAS
Marcus Besserman Viana – ENSP/Fiocruz
Daniela Tarta SMS/UPA-Manguinhos
Patrícia Evangelista da Silva – Apoio da Gestão Participativa
Maria Auxiliadora Lino Freire – Conselheira Suplente Saúde Trabalhadores Clinica Vila Turismo
Michelle Santos de Oliveira - Conselheira Titular Moradores Segmento Educação
Marinalva Fernandes – Conselheira Suplente Segmento Idosos
Erika Arente – Gerente CFVV
Claudia Costa – Gerente CSE Manguinhos
Ana Carolina Menezes – Residente Nova Vila Turismo
Viviane dos Anjos Moresi – Residente Nova Vila Turismo
Fátima Pivetta – LTM/ ENSP
Jane Maria da Silva – Moradora DESUP
Daniela Tarta – SMS/ UPA Manguinhos
Túlia de Souza – Moradora de Vila Turismo
Priscila de Oliveira Luz –Residente MSF/ ENSP
Luiza Beraldo – Residente MSF/ ENSP
Livia Nascimento - Residente MSF/ ENSP
José Rodolfo Martins de Sousa - EPSJV/Fiocruz
Ernesto Gomes- Cooperação Social da Presidência da Fiocruz
Joyce Brito L. de Oliveira – Estagiária Serviço Social/ ENSP
Gustavo Figueiredo – CSEGSF/ENSP

Maria Lúcia iniciou a reunião colocando para os participantes a pauta do dia, que seria a seguinte ordem:


Informes



Apresentação PSE

Informes:
A conselheira Simone fala sobre a inauguração da Casa do Trabalhador e o lançamento da revista que
está previsto para o dia 18/10 as 10h na sede que fica localizada na Casa Amarela. Pede a colaboração de todos na
divulgação.
Michelle informa sobre o curso de Saúde comunitária coordenado pelo professor Antônio, enfatiza a
forma de divulgação que está sendo feita dentro da comunidade pelo próprio coordenador e lembra que o curso pode
ser feito por qualquer pessoa. O cartaz vai ser anexado no portal do TEIAS.
Patrícia fala sobre o GT para discutir a melhoria da porta da CFVV, este até o momento não se reuniu para
discutir uma proposta de reorganização. Cita quem são os integrantes deste GT e sugere que alguns deste que estão
presentes na reunião tome a frente para esta agenda.
Fala também sobre a dificuldade que os ACS estão enfrentando para atualizarem o CPF dos usuários e pede a
colaboração dos conselheiros nesta divulgação e por fim reforça a divulgação da Ação Social que está sendo
organizada e planejada para o dia 26/10/2013.
Roberto fala sobre o encontro que teve com a jornalista do Teias Joyce, em um evento no museu da
vida e expressa sua indignação diante do relato sobre suas dificuldades quanto a falta de equipamento adequado
para realização de seu trabalho, ele reforça essas dificuldades e pede a gestão do TEIAS para melhorar as condições de
trabalho da jornalista. Simone fala que já conversou sobre isso com Marcos Besserman e o mesmo se comprometeu a
resolver.
Inês fala sobre o calendário eleitoral do CGI e pergunta se há informações de quando vão acontecer as
eleições. Maria Lucia relembra sobre a apresentação que o grupo de apoio ao CGI fez no mês de maio, e que as
sugestões de datas e fala que setembro estava previsto a conferencia local e que novembro seria a eleição de conselheiros.
Mas estas reuniões do grupo de apoio foram desmobilizadas, e até o momento não tem nada programado. Patricia
informa que em uma conversa com a Dra Emilia, e que esta falou que em virtude das diversas agendas e também do
calendário de eleição para a chefia do CSEGSF para o mês de outubro, ela está pensando em propor que, a eleição do
CGI fique para o mês de janeiro. Mas esclarece que ela deve apresentar em breve esta proposta na reunião do CGI.
Simone faz um novo informe, este sobre a inauguração do campo de futebol do conjunto do Nelson
Mandela no dia 30/10 e sugere que o CGI levante a bandeira o CAPS AD e leve uma faixa para dar visibilidade a esta
reinvindicação dos conselheiros e desta população. Foi sugerido também que, seja tirado deste conselho, um GT de
mobilização para a participação em massa das pessoas nesta inauguração.
Como encaminhamento foi tirado um GT composto por Noêmia, Simone e Norma para organizarem e planejarem a
participação do CGI nesta inauguração.

Maria Lucia fala sobre o êxito que foi seminário Internacional de Direitos Humanos e os Movimentos
Sociais, também afirma a importância da participação de alguns conselheiros, que puderam participar a partir da
divulgação que ela solicitou a Marta que o fizesse. E aproveita a oportunidade para fazer um novo convite, que é
um Seminário com o tema “ Sistema de inovação, Democracia e Estado de Bem Estar”, que acontecerá às 9h, no
Auditório Térreo da ENSP.
Lucia fala também que Manguinhos não tem um apoiador formal para o PSE, informa que este
apoiador já existe para outros bairros, menos para Manguinhos.
Inês pergunta se este profissional é da saúde e Maria Lucia informa que este, é da CAP 3.1, e reforça que durante a
apresentação todos vão entender sobre o funcionamento do PSE, as propostas e suas dificuldades. Desta forma deu
inicio a apresentação do PSE.





O que é o PSE
Como é feita a gestão do PSE
Onde e como é liberado o recurso destinado ao PSE
PSE na escola no contexto do TEIAS Manguinhos
*A apresentação sobre PSE será anexada a esta ata*

Maria Lucia apresentou também um vídeo com varias fotos produzido durante a acuidade visual
realizado na Escola Municipal Ema Negrão de Lima, relatou sobre as facilidades e dificuldades para a realização desta
atividade.
Terminada a apresentação, foi aberta a inscrição para a participação dos presentes na reunião.
Simone questiona sobre a distribuição dos óculos e fala sobre um serviço oferecido pela Fundação
Leão XIII.
Roberto fala sobre o VIII item na diretriz do PSE e diz que este item é o que move a necessidade de
discussão sobre o PSE Manguinhos. Também propõe que as questões e atividades do PSE sejam decididas e discutidas
no âmbito do CGI.
Michelle fala que reconhece as dificuldades e que as escolas não foram pensadas para o trabalho no
âmbito Intersetorial, e também reforça a necessidade de ampliar as discussões para contribuir nestas ações, pois
ainda restam dúvidas quanto a distribuição de óculos e sugere que seja ampliado a participação de professores,
conselheiros, comunidades e outros parceiros.
Elenice reforça a participação dos conselheiros para colaborar com a entrada do PSE nas escolas.
Patrícia resgata a reunião do CGI realizada em outubro de 2012 na escola Rui Barbosa, onde foi
apresentada uma proposta de oficina para começarmos discutir e planejas as ações do PSE no território de
Manguinhos. Fala da participação dos conselheiros da área gestão e profissionais de educação nos grupos de trabalho
para preparação desta Oficina, e que desta oficina saíram algumas propostas, uma delas foi a reunião com diretores
das escolas do território. Desta forma todas as atividades tem sido realizadas e divulgadas com e para todos.

Ernesto ressalta a fala da Patrícia e afirma que há necessidade de reorganização do CGI, e que é
preciso decidir se este conselho avança ou continua parado, pois já faz algum tempo que este conselho está parado,
somente de blá blá blá. Ele fala também que existe um campo vasto de trabalho e que todos tem que parar de ficar
batendo um no outro e avançar com propostas e encaminhamentos.
Noêmia fala da forma bonita em que tudo é apresentado e que não enxerga o que está por traz de
tudo. Fala sobre as dificuldades que seu filho enfrenta em sala de aula, cadeiras com pregos, salas de aula sem
ventiladores, entre outros.
Ana pergunta se as discussões e divisões das atividades passam apenas por diretores, Maria Lúcia
responde que no primeiro momento é apenas com os diretores e em seguida com os professores, os quais também
participam das ações.
Ana diz que lembrando dos relatórios da Assistência social aparecem diversas outras demandas, fala que a Saúde
Bucal é importante, mas ainda aparecem muitas questões como, violência domestica e crianças dependentes
químicas.
Roberto fala se remetendo a colocação do Ernesto e diz que em dois anos de existência não há
ninguém atacando ninguém, o que ele fala é apenas um processo de construção. Quanto a reunião com diretores,
afirma que ele mesmo havia sugerido que todos os conselheiros deveriam participar desta reunião, e que a Maria
Lucia garantiu que todos participariam e ele perguntou aos conselheiros um por um se foram convidados e estes
responderam que não sabiam de nada.
Ernesto pergunta se o PSE pode ser estendido até o PEJA e Maria Lucia responde que o município
não priorizou isso.
Marcos resgata que em vários momentos teve-se conquistas a partir de grandes mobilizações e
sugere que seja pensado um grande evento, em que se levante pessoas para pensar e discutir o PSE Manguinhos.
Elenice enfatiza a participação dos conselheiros para participarem dos processos na comunidade.
Gustavo se apresenta e em seguida fala que concorda com a fala da Fatima e reconhece que o
processo tem que ser participativo e que vai de encontro, pois o projeto não tem como andar se a escola está
fechada há dois meses.
Concorda com a fala dos moradores, que ainda há muitos problemas e que está na hora de dois ou três se
colocarem para discutir isto.
Diz ainda que concorda com a fala do Marcos, quanto a proposta de um mega evento e traz experiência sua em
Curicica com o projeto Jovens Promotores de Saúde. Mas ressalta que não deve se limitar as estratégias da Politica
Assistencial.
Por ultimo ele fala que a função do CSEGSF e do TEIAS o remete a uma grande ação, apartir da construção de grupos
de trabalho, e reconhece que é muito difícil uma ou duas pessoas mobilizar e executar, e pede ainda, um pouco de
paciência a todos e fala que, este grupo em breve será ampliado e em um outro momento outros atores da
comunidade poderão contribuir.
Michelle faz uma fala de encaminhamento, e diz que aprova a proposta do Marcos, de programar
um grande evento.
Simone fala que ficou muito chateada com a fala do Ernesto, e afirma que no inicio nunca ficou de
blá blá blá, e que tudo passa por uma construção e amadurecimento.

Patrícia fala sobre a importância de separar os momentos. Há momentos de estruturação e
amadurecimento da proposta e que em seguida, acontece a aproximação de outros parceiros. Sugere que deve sair
ainda deste encontro, quais ações e atividades serão pensadas daqui pra frente, e em que momento estes que hoje
querem participar da construção do PSE, podem ou devem integrar-se ao grupo.
Maria Lúcia responde algumas questões levantadas, lembra que a proposta aqui apresentada foi fruto
de um grupo de trabalho e também das oficinas. Afirma que um grupo de referencia ao PSE, seja constituído em
breve. Declara que se sente muito feliz por estar na condução do PSE, pois afirma que hoje tem um
amadurecimento maior sobre o tema.
Para finalizar Maria Lucia fala sobre a proposta de trabalho desenhada pela Norma, como não deu
tempo dela apresentar hoje, sugere que seja encaminhada para a próxima reunião.
Gustavo encaminha que é preciso reorganizarmos o que foi sugerido;
1º - Construção de uma agenda propositiva para 2014.
2º - Pensar e elaborar um grande evento envolvendo Educação e Saúde
A proposta de pauta para a próxima reunião dia 25/10 é:


Ações para o PSE



Discussão e avaliação sobre o NASF

Proposta de texto para a confecção da faixa:
(desenho de um semáforo)
BOTA O SINAL!!!!
Parabéns à todos os moradores, trabalhadores de Manguinhos e conselheiros do CGI que mobilizaram e
conquistaram.
A luta e a conquista são nossa!!!
Apoiamos o movimento dos trabalhadores.

REGISTRO POR

Patrícia Evangelista

