De
10ª Reunião da Comissão Organizadora da XI Mostra Cultural de Paraisópolis
Tema: “No caminho de Paraisópolis tem...”.
São Paulo, 14 de Setembro de 2016
Participantes: Denise (Crescer Sempre), Terezinha (Crescer Sempre), Silvana (Homero), Cleber
(Bovespa), Sueli (artesã da comunidade), Marcia Felix (Pro-Saber), José Carlos-Mineiro (ACREP),
Ricardo (ACREP), Mônica (Casa da Amizade), Maurenice-Japa (PECP), Juliana (UMCP), Miriam C.
(Produção), Jefferson (Cartão Nova Paraisópolis), Daniele (CCT Paraisópolis), Ana Maria (CEU EMEI
Paraisópolis), Ana C. (CEU CEI Paraisopolis), Monica S. (CEU CEI Paraisopolis), Diecilene (Skate
Solidário), Katia (ETEC), Cida (EE Maria Zilda), Magda (EE Etelvina), Jussara (escritora), Valéria (CEUGestão Cultura),
Entrega dos desenhos que participaram do concurso de logo para MC para a respectiva
Subcomissão que se encarregará de montar e desmontar esta exposição: algumas instituições
entregaram durante a reunião; as demais devem entregar 6ª f para Cida Germano (EE MZ).
Nomes dos representantes das organizações participantes para serem convidados ao palco no
momento da abertura da MC: uma lista construída a partir dos nomes indicados no formulário de
inscrição on-line foi circulada para validação das instituições.
Guia com informações para os voluntários controladores de acesso (FVV) e orientadores de espaço
(UNISA): está disponível no site www.paraisopolis.org na aba Mostra Cultural.
Programação de palco interno e palco externo: repassada/ajustada com os presentes.
Programação de salas/BEC/camarins: repassada/ajustada com os presentes a informação que está
publicada no site; o grupo foi visitar os locais para validar. No BEC foi encontrado um grande ringue
de box montado na última semana justamente em local que havia sido previsto para exposição de
trabalhos. A Subcomissão responsável por aquele espaço contatou Valeria, representante da Gestão
do CEU, solicitando que o ringue fosse desmontado para viabilizar a concretização do layout
planejado/validado há vários meses em inúmeras reuniões.
Vales almoço/lanche: distribuídos ao final da reunião. Organizações faltantes na 6ª f 16/set/16.
Camisetas e cartões de estacionamento: deverão ser retirados na parte da tarde na 6ª f 16/set/16
no CEU.
Cartazes com o convite da Mostra Cultural: distribuídos durante a reunião.
Convites: a previsão é que estarão prontos amanhã e serão entregues pela Crescer Sempre nas
escolas/organizações.
Normas de montagem: repassadas as instruções disponibilizadas no site
Próxima reunião da Mostra Cultural: 6/out/16 (5ª f) 13:00-16:00, CEU Paraisópolis (sala WEB)
Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas
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