São Paulo, 1º de junho de 2016.

4ª Reunião da Comissão Organizadora
XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016

Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Horário: 14:00h
Local: CEU Paraisópolis
 Participantes: Juliana (UMP), Jodir (Skate Solidário), José Carlos (ACREP),
Japa (PEC Einstein), Joseane (Artista da Comunidade), Miriam (CCA Dona
Diva), Alessandra (CEI SER), Sueli (Artista da Comunidade), Monica Mation
(Casa da Amizade), Diogo (CCA São José), Eduardo (Maria Zilda).
 Verba: Juliana iniciou a reunião falando sobre a reunião que teve com a Fundação
Via Varejo, explicou que eles estão fazendo algumas exigências para que a verba
seja disponibilizada, mas que por enquanto ainda não está nada certo. Portanto,
devemos pensar em um plano B. Juliana nos informou que haverá outro contato
com a Fundação Via Varejo para obter maiores informações.
Foi sugerido pela Juliana de dar um prazo até sexta-feira para verificar se a
Fundação Via Varejo dará algum retorno. Caso não tenha o patrocínio ela ficou
de entrar em contato com o Marcelo diretor da Fundação Via Varejo para ter uma
resposta mais concreta;
A Fundação Via Varejo perguntou sobre Alvará do CEU para evento deste porte;
como a Juliana terá uma reunião no CEU, fará essa solicitação e irá encaminhá-la
à Fundação Via Varejo;
 Avalição do Encontro Sócio Educativo: Monica M. propôs de fazermos uma
avaliação com o grupo presente referente ao Encontro “Compartilhamento do
Espaço Publico” em 25/mai/16; conforme lista de presenças estiveram presentes
50 participantes e 17 instituições As pessoas presentes informaram que o Encontro
foi positivo, transmitiu uma mensagem reflexiva sobre a nossa realidade e a
realidade de Paraisópolis, o espaço foi apropriado, a alimentação muito boa, os
convidados gostaram e acharam muito interessante os dados trazidos pela Irene
Quintáns sobre mobilidade:;
 Power Point sobre Compartilhamento do Espaço Público: A Monica explicou
que quem tiver interesse em ler e acompanhar o material apresentado no dia do
Encontro que a Irene Quintáns realizou, já está disponível no site Multientidades
(www.paraisopolis.org) Ao abrir o site tem a barra escrito Mostra Cultural, clica
nesta aba e vão aparecer todos os materiais, como: atas, regulamento do concurso
do logo e o power point sobre compartilhamento do espaço público;
 Sensibilização: Monica M. iniciou falando da importância da sensibilização a
qual devemos dar continuidade, entrar em contato, fazer um corpo a corpo a fim
de convidar as escolas, ong´s, instituições, artistas da comunidade para fazerem
as inscrições, pois até o momento foram poucas as inscrições realizadas.

 Verificação: Japa conseguiu falar com o grupo Tribo Sonora e os demais contatos
ela enviou email, mas ainda não obteve retorno, a Miriam conseguiu falar com a
Marlene do CCT, Alessandra entrou em contato com a CEI Anglicana, CEI
Paraisópolis e CEI SER, o Mineiro falou com a Joseane e ACREP, Juliana falou
a rádio, o pessoal do cartão Paraisópolis e Nova Paraisópolis, Jodir entrou em
contato com os responsáveis do Skate Solidário, mas ainda não obteve resposta.
 Oficinas: Pedir para Júlia Drezza fazer pesquisa nas escolas, ou seja, uma espécie
de sondagem a fim de saber quais oficinas as escolas gostariam de receber,
podendo assim dar duas sugestões;
 Palco interno: A Monica M. colocou a importância de se preocupar com as trilhas
sonoras que serão colocadas nos intervalos entre uma apresentação e outra para
evitar que coloquem músicas inapropriadas. A Japa sugeriu colocar curtas
metragens feitos pelos alunos do Einstein, que são bem interessantes.





Próxima reunião: Será no dia 15/06/2016
Local: CEU Paraisópolis (Ao lado da Biblioteca)
Horário: 14:00h
Assuntos abordados:
-Escolha do desenho (logo da Mostra 2016) e os colocados de acordo com as
faixas etárias estabelecidas (5 a 12 anos e 13 a 18 anos);
-Definição do tema e palestrante para o segundo Encontro Socioeducativo (obs:
Foi sugerido que o próximo encontro seja no período da manhã, porque o
palestrante Lucas Abreu Pinto teria disponibilidade);
-Divisão de tarefas para o dia da Mostra;

