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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O distrito Jaguara tem 24.818 habitantes, sendo 55% usuários do SUS (População 2011: IBGE e
Fundação SEADE-PMSP/SMS/CEInfo tabwin acesso 16/08/2011), 100% de cobertura da Estratégia
Saúde da Família. Tem uma área de 4,6 Km2, tendo por divisas a Via Anhanguera, Marginal Tietê,
Osasco, pelo Córrego Ribeirão Vermelho que sofre influência de inundações e com o distrito de Pirituba.
É um distrito envelhecido, com empresas e galpões distribuídos no território, sem áreas de cultura e
lazer. Tanto a comunidade quanto às empresas sentiram necessidade de uma aproximação para tratar
de questões comuns a ambos os públicos, sempre pensando na Promoção e Prevenção aos agravos de
saúde. O Comunidade Viva é um grupo de pessoas e instituições que moram, trabalham, atuam e
empreendem no Distrito do Jaguara e desejam melhorar a qualidade de vida nos bairros da região. É um
grupo suprapartidário, inter-religioso, plural, diverso e comprometido. Qualquer pessoa, organização ou
empresa é bem-vinda a participar do movimento. Em maio de 2012 a Natura, recém chegada ao
território, buscou as empresas e instituições presentes no território para trabalhar juntos as questões
referentes à comunidade da Razzo, comunidade de alta vulnerabilidade do território. Esse grupo não
caminhou como o esperado e em junho de 2013, em reunião do Conselho Gestor da UBS Vila Jaguara,
veio à proposta de procurar a Natura pensando em retomar o contato anterior e propor uma parceria
para ações conjuntas no território. A primeira reunião foi realizada no mesmo mês e a partir daí o grupo
se reúne mensalmente. Em 2014 a Natura decidiu ampliar a sua atuação e contratou uma Consultoria
para ajudar ao grupo a dar passos maiores no território. Foi realizado um Plano de Desenvolvimento
Local junto com a comunidade que elencou 3 frentes de trabalho prioritárias: Saúde, meio Ambiente e
Lazer; Educação, Empreendedorismo e Geração de Renda e Mobilidade e Infra Estrutura Urbana. Os
trabalhos foram desenvolvidos a partir daí, com reuniões diversas com órgãos competentes, com a
comunidade para esclarecimentos, solicitações e intervenções. Ao final de 2015, novamente a Natura,
Aplicou no Distrito do Jaguara o Índice de Progresso Social de Comunidades que fortaleceu o diagnóstico
que já havia sido realizado com a população.
OBJETIVOS
Unindo a comunidade, as empresas e o poder público local, pretende-se fomentar o fortalecimento dos
vínculos comunitários e, com isso, ampliar a participação dos cidadãos nas definições sobre as ações a
serem desenvolvidas nos bairros que compõe o Distrito.
METODOLOGIA
Participação e integração. As principais metodologias utilizadas foram o levantamento de diagnóstico do
território, buscando a percepção da comunidade quanto ao que efetivamente existe e o que é utilizado.
O segundo passo é o constante fomento da participação da população em todas as etapas do processo
de trabalho, onde a própria comunidade decide para onde caminharão as ações de melhoria do território.
A partir de reuniões mensais abertas à população são decididas as ações a serem desenvolvidas no
território, com monitoramento mensal do que foi realizado.
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RESULTADOS
Como resultados devemos citar a maior participação da população do distrito em reuniões como as de
Conselho Gestor, Zeladoria na Subprefeitura, Conselho Participativo Municipal, articulações no território
para eventos de cultura e lazer para a população tais como o Campeonato de Skate em novembro de
2015, onde a Praça do Skate foi revitalizada e o campeonato teve a participação de mais de 150 jovens
e crianças. As festas de dia das crianças e natal que foram proporcionadas pela empresa INOVA na
comunidade da Razzo, o Dia do Voluntariado das empresas do grupo SOLVI realizado no Parque Vila dos
Remédios, com a reforma de uma das quadras plantio de mudas, revitalização das mesas para pic nic,
dentre outras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como questão de suma importância para o grupo atual do Comunidade Viva, fica a aproximação de mais
membros da comunidade para participar das reuniões e ações que já estão acontecendo no território.
Problemática da maioria dos grupos criados visando às questões dos territórios, como as Associações de
Bairros, a participação da população é sempre um desafio encontrado. A prioridade dos trabalhos neste
ano será a consolidação do Parque Vila dos Remédios como espaço de cultura e lazer para a
comunidade, bem como espaço para ações de saúde voltadas à qualidade de vida da população. Outra
questão levantada foi o quanto a população ainda desconhece os serviços de saúde e a forma integrada
como estes trabalham, será papel deste grupo melhorar a comunicação entre os pares para que haja
entendimento mais amplo da Saúde. Outro papel fundamental do Comunidade Viva tem sido fomentar a
participação da comunidade nos diversos fóruns de diálogos com as esferas públicas e a participação nos
vários conselhos criados para que a população seja ouvida e atendida.
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