Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Associação de Mulheres de Paraisopolis
Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 31/10/2013, 8:30
Por:

Eliane Utescher

Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)

AÇÃO

1 / 3

PRAZO

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 26/9/13: feita por Andréa (PEC).
Não foi identificada necessidade de correções aplicáveis.

info

2. Pauta: Cultura
2.1. Apresentação ppt sobre o tema por Rejane (presidente
AMP). Vide site.
2.2 Mostra Cultural de Paraisopolis: informa que a Comunidade
acaba de realizar em 14/09, com 99% de participação das
Instituições e que foi uma oportunidade para exposição de
moradores, artistas e grupos locais - estiveram presentes
aproximadamente 8000 pessoas. As atividades foram produzidas
pelos alunos e convidados; como ao longo do tempo a Mostra
cresceu, ela passou a ser realizada no CÉU. Atualmente existem
em Paraisopolis mais organizações que fornecem cultura, como
o PEC, a União dos Moradores, a Bovespa, além de iniciativas
individuais, como por ex a Calanga Urbana.
2.3 VAI (PMSP): hoje em dia a prefeitura tem incentivos para
grupos de cultura, como por exemplo o VAI (Valorização de
Iniciativas Culturais); o VAI 2 foi recentemente aprovado.
Santos (projeto Luau) informa que o VAI aprova projeto com o
valor até R$ 25.000, podendo ser aprovado até duas vezes. A
prioridade é para jovens de baixa renda (proponentes entre 18 e
29 anos), não profissionais, bem como para as regiões do
Município que são desprovidas de recursos e equipamentos
culturais. Já o VAI 2 o valor chega a R$ 60.000.
2.4 Luau da Madrugada: é um espaço de entretenimento que
acontece toda ultima 6ª f do mes (22h-4h), tem uma banda que
faz o resgate da cultura brasileira, tem teatro, etc... Antes era
realizado no espaço da União dos Moradores, agora é itinerante.
Blog no facebook lualparaisopolis. Dentro do bairro o jovem não
tem opção, antigamente ainda tinha o projeto Lona Itinerante,
mas agora não tem mais. Eliana (PEC) informa que o Sarau do
PEC tem incentivo do PROAC.
2.5 Espaços: Rejane (AMP) ressalta a falta de espaços de
convivencia para os jovens de Paraisopolis. Antigamente a
população tinha dificuldade para acessar o CÉU e a ETEC,
achavam que não poderiam freqüentar, mas as pessoas estão
começando a se apropriar, a achar que estas casas são delas
também. A Fabrica de Cultura é uma iniciativa do governo que o
Gilson (UMCP) está tentando trazer para a Comunidade. O ballet
acaba de aprovar mais um patrocínio do Itau para mais 300
crianças; a orquestra também (antes era patrocinada pela Tim).
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É importante passar informação de que existem as leis de
incentivo para todos e que Paraisopolis está se transformando
em Paraisópolis das Artes. Mas ainda há apresentações no CÉU
em que falta publico.
Eliana (PEC) ressalta que os espaços abertos são mais
interessantes para o jovem do que aqueles que tem hora
marcada para entrar e sair; é muito importante quando se elege
alguma coisa que vai ter repercussão, a cultura por exemplo. A
vida aqui mudou muito em 10 anos, e é muito bom ver os jovens
que se desenvolveram através do envolvimento com projetos de
cultura, como é o caso do Ed e do Santos hoje presentes.
Adriana Barros(Ecoação) fala que é importante escrever os
projetos para o Proac que tem verba para isso, e aguardar
investidores – comenta que poderia haver um banco de dados de
projetos de Paraisopolis. Ed (Midia) coloca que Paraisopolis já
está se tornando um exemplo para outras Comunidades. Célio
(ETEC) informa que estão começando um trabalho que é ensinar
o jovem a criar um projeto. Promoverão a feira FECARTE com
tema “Tecnologias: presente, passado e futuro”); comenta que
tem havido aumento no numero de alunos moradores de
Paraisópolis. Informa que a ETEC tem um anfiteatro bom que
pode ser usado, a instituição está aberta. Após consulta à Prof.
Maria Helena será discutida a intenção de abrir discussão sobre
cursos de maior interesse da comunidade. Santos (Luau) conta
que quando era criança entrou para um projeto de teatro no PEC
e que hoje atua com os capacitadores daquela época; considera
que existem muitos artistas talentosos aqui, mas que não tem
orientação de como viver da arte. Atualmente há muitos
incentivos através dos quais podemos trabalhar com arte. Acha
que falta uma central que ajude o jovem a montar projetos e
comenta que tem muito mais artistas na Comunidade do que
pessoas que podem ajudá-los a viabilizar um caminho artístico.
Ed (Midia) fala que antigamente o Campo Limpo era a única
possibilidade de musica para o jovem, e hoje aqui tem algumas
alternativas, mas ressalta que capacitação para gestor de cultura
é necessária. Marco (Cobrape) informa que também é musico e
que um aspecto interessante é a formação de público; considera
que uma das formas de promover o publico consumidor de
cultura é fomentar integrações, interações; a formação de publico
está muito ligada à apresentação de varias pessoas que fazem
coisas semelhantes. Entende que a Virada Cultural tem um
pouco essa função, mas será que aqui não poderia ser um
espaço aonde pudessem acontecer manifestações de outros
lugares, outras periferias? Talvez usar o Projeto COPERIFA ou
apresentações no LUAU? Cogitou-se da idéia de que se pudesse
promover algo parecido com um festival itinerante, talvez um
circuito via CÉUs. Célio (ETEC) questiona como fazer para que o
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publico do funk conheça outras manifestações culturais.
2.6. Radio: Rejane (AMP) informa que a rádio Nova Paraisopolis
(FM 87.5) tem grade com 16 programas diferentes administrados
pelos jovens e está se pensando em garantir algum beneficio
para que eles possam ficar; acha que alguém poderia propor o
nome de uma pessoa para ensiná-los a fazer projetos. Adriana
Barros (Ecoação) informa que tem nomes de empresas para
encaminhar. Juliana (Escola Antonietta e Leon Feffer) sugere
que o próprio GT de Cultura da Multi encaminhe essa questão.
Considera que já existem exemplos bem sucedidos de
providencias da Multi para a Saude e que esse grupo tem força;
acha que o GT da Cultura pode envolver as diretoras das
escolas, buscando desenvolver um projeto de fazer a radio das
escolas.
2.7. Carta: Beto (Radio Paraisopolis) informa que o VAI tem uma
cartilha de como montar projetos.
Rejane (AMP) acha que é preciso despertar no jovem a vontade
de aprender e que a Multi poderia fazer uma carta solicitando um
curso de formação, de capacitação para redação de projetos
para o VAI, trazendo um dos polos para Paraisopolis. Juliana
(AMP) se dispõe a ajudar a escrever essa carta, Santos (Luau) e
Adriana Barros (Ecoação) também. Ed (Midia) sugere endereçar
esta carta para o Campo Limpo inclusive.
Adriana sugere como encaminhamento saber em que pé está a
vinda da Fabrica de Cultura para Paraisopolis.

GT
Cultura

7/nov/13

Gilson

28/nov/13

3. Informes:
3.1 Mãos de Maria: inicio de nova turma de 20 alunas (3 meses)
3.2 Venha prás cabeças: projeto (parceria UMCP, UMP, Fac UniItalo, FIES e Pronatec) será apresentado

4/nov/13
Rejane

3.3 Debate sobre Violencia contra Mulheres: no PEC
3.4 Palestra sobre Cancer de Mama: na sede da AMP
3.5 Baile da 3ª idade: estagiarias de Serviço Social da Fac
Anhanguera estão promovendo no ambito de projeto com idosos
(“Convivencia e Fortalecimento de Vinculos”)

8/nov/13
13:00
29/nov/13
27/nov/13

3ª idade

3.6 Evento Ação Global

9/nov/13

9/nov/13

4. Próxima

reunião:na UMCP
Pauta: Esportes, Lazer, Turismo
Responsaveis: Marcelo, Paulo, Ed, Neusa
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