São Paulo, 13 de abril de 2016

XI Mostra Cultural de Paraisópolis
2ª reunião da Comissão Organizadora
Tema: No caminho de Paraisópolis tem...
Local: AMP (Associação de Mulheres de Paraisópolis)
Horário: 14:00h
- Participantes: Julia (Cartão Nova Paraisópolis), Luana (CEI Dona Diva), Miriam
(CCA Dona Diva), Alessandra (CEI SER), Carlos Eduardo (Skate Solidário), Márcia
(Pró-saber), Luana (Pró-saber), Maurenice (PECP), Angela (Associação Crescer
Sempre), Mônica (Orquestra Filarmônica), Monica (Casa da Amizade), Eduardo (Maria
Zilda), Elizandra (UMCP), Juliana (UMCP).
-Iniciamos a reunião com a apresentação dos participantes presentes;
-Luana (Pró-Saber) fez a leitura da ata referente à reunião anterior;
-Juliana O. (UMCP) iniciou a reunião explicando sobre a data de 17/set/16 programada
para a Mostra Cultural 2016 desde nov/2015. Na sequencia surgiu um conflito de
agendamento, pois surgiu no CEU Paraisopolis uma programação de “Festival de Bandas
e Fanfarras” para esta data, com publicação por SME no Diário Oficial. Juliana, que tinha
ficado responsável por conversar com os responsáveis e autoridades, recebeu
recentemente um telefonema informando que a Mostra Cultural estará garantida para o
dia 17/09/16
-Com relação à verba, há perspectiva de obter junto à Fundação Via Varejo (braço de
responsabilidade social das Casas Bahia e Ponto Frio); desde o ano passado conheceram
a Mostra Cultural e sinalizaram que o evento poderia vir a ser considerado compatível
com suas políticas de investimento social.
-Neste ano foi feita uma reunião com os responsáveis da Fundação Via Varejo,
integrantes da comunidade, instituições e escolas com o propósito de apresentar a
proposta e a importância que a Mostra Cultural tem para Paraisópolis. A princípio foi
sugerido o valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais).
-Juliana informa que no dia 26/04/16 (terça-feira) das 10:00h as 12:00h no CEU
Paraisópolis ao lado da biblioteca acontecerá outro encontro com os responsáveis da
Fundação Via Varejo; convida os interessados em participar desta reunião, que tem a
finalidade de apresentar o projeto da Mostra Cultural de Paraisópolis, a missão,
especificar e apresentar os fins a que essa verba iria se destinar. Nota pós-reunião: em
25/6/16 Via Varejo solicitou adiamento – data do encontro a ser confirmada.
-Curadoria: Falta definir
-Cronograma: apresentado por Monica M. e debatido com os presentes um cronograma
preliminar com todas as etapas que compõem a Mostra, para que todos ficassem cientes

sobre as tarefas que juntos teremos que realizar para que a mesma aconteça. Juliana O
(UMCP) ficou encarregada de verificar com a gestão do CEU sobre a disponibilidade do
espaço para as reuniões e encontros.
-Inscrições Online: A princípio todos os participantes deverão entrar no site da Mostra
em www.paraisopolis.org (aba Mostra Cultural) para fazer uma prévia da inscrição
(simulação apenas), para ser confirmada a possibilidade da inscrição ser feita online; até
o presente momento somente a Miriam (CCA Dona Diva) fez o teste e o definiu como
simples, fácil e objetivo. Se der tudo certo após os testes as inscrições passarão a serem
válidas a partir do dia 01/05/16.
-Data das inscrições: de 01/05/16 à 08/09/16;
-Concurso logotipo Mostra Cultural
De acordo com a opinião de todos ficou estabelecido que as faixas etárias serão de 5 a 12
e de 13 a 18 a para que desde a Educação Infantil, o Fundamental I, II e Médio possam
participar, contemplando a todos.
O desenho deve seguir todos os critérios estabelecidos no regulamento senão poderá
correr o risco de ser desclassificado. A data de entrega dos desenhos será no dia 15/06.
Neste dia toda a comissão fará a escolha dos desenhos vencedores. No dia 31/08 todos os
desenhos escolhidos deverão ser entregues para Juliana O. (UMCP) e ficarão expostos
durante a Mostra Cultural;
-Regulamento: Estará disponível no sitewww.paraisopolis.org;
-Premiação: Serão feitas 3 premiações sendo considerada
 3 para a faixa etária de 5 a 12 anos;
 3 para a faixa etária de 13 a 18 anos;

-Palestras/Encontros socioeducativos: No intuito de abordar temas reflexivos foram
sugeridas duas palestras sócio educativas para este ano, sendo uma data para o mês de
maio e outra para o mês de agosto. As propostas seriam:



Palestra: 25/05 (quarta-feira)
Palestrante: Irene Quintáns
Tema: Compartilhamento do espaço público
Objetivo: Fazer reflexões sobre as questões de mobilidade que existem em
Paraisópolis, como transporte, vias, calçadas entre outros.
Público: Educadores
Local: Anfiteatro BEC do CEU Paraisópolis
Horário: combinar

O segundo encontro socioeducativo está previsto para a data do dia 11/08/16 ou 15/08/16
(a confirmar). O tema ainda não foi definido, mas ficou aberto para sugestões. Julia

Drezza ficou de entrar em contato com alguns conhecidos como Lucas Abreu Pinto, que
aborda a questão da cultura de paz.
-Oficinas: Foi sugerido investimento em oficinas. Juliana O. informou que elas serão
priorizadas e o plano é de que seja prevista uma verba para o material dos oficineiros
onde necessário. Ela também pede sugestões de oficinas e caso os participantes conheçam
oficineiros que queiram participar deste projeto. Ficou combinado que os candidatos
devem entrar em contato com a Julia Drezza
(julia.drezza@paraisopolis.org;
julia.drezza@cartaomaisfacil) a fim de que as informações se concentrem nela, mas
lembrando que os oficineiros devem ter nota fiscal devido à prestação de contas.
-Tempo de duração das oficinas: Quanto ao tempo das oficinas, ficou estabelecido
preliminarmente a duração de 16 horas (a confirmar após contatos com oficineiros).
-Programação do dia da MC: Ficou combinada que será fechada no dia 15/08/16;
retardatários serão serão acomodados se for possível sem prejuízo do evento geral.
-Material gráfico (orçamento, preparação e produção): Ficou estabelecido que o

orçamento deverá ser feito até o mês de julho.
-Distribuição de camisetas e material gráfico: Deverá ser feita às escolas, ONG´s e
artistas da comunidade com no mínimo uma semana de antecedência à Mostra Cultural.
-Atração: Elizandra (UMCP) fará o levantamento inicial de possibilidades (custos,
disponibilidade de agenda, etc). Foi sugerido que a atração seja realizada no início do
evento, Luana (CEI Dona Diva) sugeriu o grupo “Tiqueque”.

 Terceira Reunião da Comissão Organizadora: 03/05 (terça-feira)
Local: CEU Paraisópolis (ao lado da sala da biblioteca)
Horário: 14:00h as 16:00

