São Paulo, 26 de julho de 2016.

6ª Reunião da Comissão Organizadora
XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016

Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Horário: 14:00h
Local: CEU Paraisópolis
 A reunião foi iniciada com a apresentação de todos os participantes;
 Foi explicado sobre 2º Encontro socioeducativo que será no dia 04/08, das 08:30h as 11:30h
no CEU Paraisópolis, com o palestrante Lucas Pinto conforme o informe abaixo. As inscrições
serão feitas pelo email da Mostra Cultural (mostracultural@paraisopolis.org);
 Ficou combinado de os membros da comissão entrarem em contato com duas instituições com
a finalidade de fazer o convite e divulgar o evento;

 Foi mencionado que no dia 08/09 acontecerá no CEU Paraisópolis o terceiro encontro
socioeducativo chamado “EDUCAÇÃO ESPORTIVA” com a Magic Paula do basquete como
palestrante;
 Atrações Convidadas: Foi confirmada a participação do grupo “TIQUEQUE” para a
apresentação matinal da mostra; falta negociar alguns itens contratuais
 Oficinas: Já estão sendo feitas as inscrições diretamente pelo email da Miriam Castillho a qual
também se disponibiliza para tirar possíveis dúvidas (miriam.castilho01@gmail.com). Foi
informado a todos que no site www.paraisopolis.org na aba MOSTRA CULTURAL há os ícones com
as seguintes informações sobre as oficinas: processo de organização de oficinas, guia de interesse

de oficineiro, cardápio de oficineiros, modelo de contratação de oficineiro, modelo de declaração
de oficina realizada;

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das organizações socioeducativas

 Oficineiros: Foi esclarecido por Juliana O. que para contratar um oficineiro deve estar
preparado para apresentar nota fiscal junto à declaração que a escola/ong/instituição
fornecerá a ele para poder receber o valor referente à oficina realizada;
 Registro fotográfico: Juliana O. fez um pedido a todos os espaços que estiverem realizando as
oficinas para enviarem fotos para o email da mostra (mostracultural@paraisopolis.org) ;
 Logotipo da Mostra: Foi apresentado para todos os presentes e já está disponível no site;
 Sugestões de atrações convidadas paraparte da tarde da MC: Bicho de Pé ou Barbatuques,
mas ainda não tem nada confirmado;
 Divisão das tarefas: Monica M. propôs de dividirmos as tarefas a partir de subcomissões, que
devem se organizar antes do evento e combinar como serão executadas essas tarefas.
Subcomissão de comunicação: Juliana O., Adriana B.
Subcomissão de orçamento: Monica, Elizandra, Rejane
Subcomissão sala da comissão (inclui achados&perdidos): Carla T.
Subcomissão palco interno: EE Maria Zilda
Subcomissão palco externo: Roberto, Felipe, Acácio
Subcomissão BEC e transporte pre-pós MC: Marcia, Luana e Japa (Maurenice)
Subcomissão controladores de acesso (para coordenar voluntários Fundação Via Varejo):
Sonia (Radio), Bruna (AMP)
Subcomissão pré montagem:
Subcomissão sinalização: Alessandra, Luana e Miriam
Subcomissãoexposição dos desenhos participantes do concurso do logo: Fabiana (Bovespa),
Algacir (EE M. Zilda)
Subcomissão esportes: Elvis, Barata e Eduardo
Subcomissão prédio CEI CEU: Ana Custodio
Subcomissão prédio EMEI CEU: Margarete
Subcomissão prédio EMEF CEU: a definir
Subcomissão distribuição camisetas: Robson
Subcomissão brindes concurso logo: Japa (Maurenice)
Volante: Miriam
 Carla T. sugere que para a equipe de controladores de acesso FVV seja oferecido um
treinamento antes do evento ;
 Prêmio para os ganhadores do concurso: Foi retomado que devido termos feito duas
categorias para o concurso do desenho, que deveremos arrecadar doação de 6 prêmios.
 Visita dos espaços do CEU: Foi combinado que dia 23/08 (terça-feira) que todos possam estar
fazendo uma visita pelos espaços do CEU para saber aonde cada escola, ong, instituição ou
artista vai ficar no dia do evento.
 CEU EMEF: Ficou combinado que as salas do andar superior do prédio da EMEF CEU ficarão
para figurino.
 Camisetas: ficou acordado que as da Comissão Organizadora serão em fundo verde ou azul; as
das demais pessoas serão em fundo branco. Miriam trará exemplo na próxima reunião.
 Próxima reunião da Mostra Cultural: 10/08 (quarta-feira)
Local: CEU Paraisópolis (sala WEB) do lado da biblioteca
Horário: 14:00h

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das organizações socioeducativas

