MANIFESTAÇÃO DO BAIRRO GLORIA
Moradores e Amigos do Bairro Gloria. Agradecemos seu apoio a esta
manifestação de repúdio e indignação pela construção e instalação do CAPSAlcool Drogas dentro do Centro Educacional XV, sem prévia consulta á
comunidade do Bairro Glória.
Como todos sabem, esta Comissão Autônoma não tem representatividade
sem o apoio de todos vocês. De fato, a Comissão só tem voz quando vocês veem
ás ruas para mostrar a força de nossa comunidade, como neste dia se vê.
A prefeitura, na pessoa do secretário de saúde, não consultou esta
comunidade sobre a implantação do CAPS-Alcool Drogas neste local.
Tão pouco o prefeito nos recebeu quando solicitamos, nem postergou o inicio
das obras como prometido pelo secretário de saúde. Pelo contrário, firmados na
certeza de que a Comunidade do Bairro Gloria nunca fez nem fará qualquer
manifestação, tentaram iniciar as obras ontem, dia 18 de dezembro de 2018.
Não somos contra o Programa de Saúde Psicossocial do governo, mas contra
a falta de consulta á comunidade e neste momento contra a instalação desta
atividade neste local, onde existem crianças e adolescentes vulneráveis na faixa
etária de 10 a 18 anos nas proximidades deste ambiente, e vulneráveis no
entorno, já que o Bairro Gloria é formado por grande número de idosos, como é
de conhecimento desta cidade.
O Centro XV neste ano formou 716 alunos curso por semestre em cursos
profissionalizantes, em adição ao turno regular das escolas municipais e
estaduais da cidade, o conhecido contraturno.
O Centro XV vem formando alunos a cerca de 50 anos. Em sua iniciativa tem
preenchido o tempo de nossos jovens com formação e preparo digno para suas
vidas, afastando-os de forma Preventiva do álcool drogas e outros vícios do
cotidiano, contribuindo ativamente para o crescimento desta nação. Muitos dos
que aqui estão se formaram nesta instituição, a qual lhes deu as ferramentas para
enfrentar os desafios da vida. Hoje o Centro XV precisa de seu apoio e
engajamento para enfrentar mais este desafio em sua longa trajetória.
A insegurança no entorno ou dentro da escola causa evasão escolar, fato
percebido pelo Estado de São Paulo em 2007 quando editou a Lei 14.492, que
também inspirou a Câmara de Deputados em Brasília ao analisar o Projeto Lei

PL 7.035, testemunhas vivas deste fato. A escola não pode ficar refém do
próprio entorno.
Porque colocar sob risco um Projeto Escolar de sucesso com tradição de 50
anos na formação Preventiva de jovens, instalando no mesmo ambiente outro
projeto de recuperação de usuários? A prefeitura não fez Estudo de Impacto do
Entorno para a Segurança Escolar, não tem Projeto Terapêutico Singularizado
como previsto pelo Ministério da Saúde Federal, nem consultou esta comunidade
ou pais alunos e professores da escola. A inserção dos usuários no convívio
social não deve iniciar no mesmo ambiente onde existem crianças e jovens
vulneráveis.
Além disso no local existe uma construção civil de 2 andares abandonada a 4
anos sem uso, e agora querem iniciar as pressas a construção do CAPS-AD que
será também interrompida no próximo ano, pois a prefeitura tem somente 1
milhão dos 3,5 milhões necessários para conclusão da edificação. O próprio
secretário de saúde admitiu que a obra será iniciada, interrompida e depois quem
sabe, retomada em 4 anos. Mais um elefante branco, símbolo do mau uso da
verba pública federal, fato recorrente em nosso País.
Repudiamos a falta de consulta á comunidade, a falta dos estudos
necessários á implantação deste projeto e o mau uso do recurso público.
Convidamos os moradores e amigos do Gloria a se unirem para exigir a
postergação do inicio desta construção até que a prefeitura consulte nossa
comunidade e faça os projetos e estudos necessários, para garantir a segurança
de jovens, adultos e idosos.
Os moradores neste momento se opõe a construção, neste local, do CAPSAD, e reivindicam á prefeitura:
- a construção do Centro de Convivência do Idoso,
- a reconstrução da quadra poliesportiva danificada pelo prédio abandonado ,
- a instalação de áreas de recreação para crianças e idosos, e
- maior apoio e planejamento das atividades educacionais do Centro XV.
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