De
9ª Reunião da Comissão Organizadora da XI Mostra Cultural de Paraisópolis
Tema: “No caminho de Paraisópolis tem...”.

São Paulo, 08 de Setembro de 2016.
Participantes: Luana (CEI Dona Diva), Miriam Eller (CCA Dona Diva), Mônica (Casa da Amizade), Japa
(PECP), Juliana (União de Moradores), Miriam C. (Produção), Julia (Cartão NP), Bruna (AMP), Daniele
(CCT Paraisópolis), Ana (CEU CEI Paraisópolis), Robson (Tribo Sonoro), Diego (Cronos NT), Sonia
(Radio), Maria Luiza (EMEI Perimetral), Diacilene (SkateSolidário), Renato (ETEC), Katia (ETEC), Cida
(Maria Zilda), Gisela (Inst. Rampa), Jussara (escritora), Valéria (CEU-Gestão), Christian (Produtor
musical).
2º Encontro Sócio Educativo: iniciamos a reunião conversando sobre o encontro com a ex-jogadora
de basquete Magic Paula, que atualmente está à frente do Instituto Passe de Mágica, ONG que faz do
esporte uma ferramenta para melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.
Os participantes que estavam presentes no encontro relataram a qualidade do conteúdo da palestra,
porém, a quantidade de crianças em idade diferente da sugerida (14 anos ou mais) fez que com a
dinâmica fosse alterada, o que não agradou a convidada.
Julia Drezza sugeriu realizar uma avaliação simples sobre o Encontro com as crianças que
participaram para oferecer um retorno a Paula e à Fundação Via Varejo.
Palco, som, iluminação e gerador: Juliana O. anunciou ter conseguido junto à Prefeitura de São
previsão não orçadas inicialmente.
Salas para exposição, camarim e concentração Mônica e Miriam passaram à revisão da organização,
que será publicada para consulta em http://paraisopolis.org/mostra-cultural-2/:
 Para não prejudicar os expositores do andar de cima do prédio da EMEF, o total de
exposições será dividido igualmente nos dois andares da EMEF CEU.
 EMEI do CEU acomodará camarins, concentração/figurino e refeitório.
Apoio para as exposições de Berbela e Estevão (Gaudi): Juliana O. lembrou que estes dois artistas da
comunidade irão precisar de voluntários nas salas para assegurar a integridade de suas exposições.
Verificar se esta tarefa poderá ser incluída entre as atribuições da equipe de voluntárias UNISA.
Voluntários FVV e UNISA: ficou combinada a seguinte distribuição de tarefas:




voluntários FVV: Controladores de Acesso
voluntárias UNISA: Orientadoras de Espaço
a Subcomissão correspondente (Sonia-Radio e Bruna-AMP) irá gerar um Guia sucinto para
ser disponibilizado à equipe voluntária.
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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Convites: a previsão é que estarão prontos no início da próxima semana e poderão ser retirados na
UMCP no período da tarde, juntamente com os vales lanche/almoço.
Cartazes com o convite da Mostra Cultural: Juliana O. irá verificar essa possibilidade para aumentar
a visibilidade do Evento em escolas e comércios.
Cor das camisetas: devido ao aumento de solicitações de camisetas acima do orçado, foi sugerido
que todas as peças fossem brancas para diminuir os custos; a comissão julgou aceitável.
Prêmios para os ganhadores do Concurso do Logo: caso não se consiga atendimento do pedido de
doação encaminhado ao mesmo fornecedor de 2015, devido a remanejamento do orçamento será
possível a compra.
Para a próxima Reunião:
 As 7 organizações que participaram do concurso de logo para MC devem levar os desenhos e
entregar para a respectiva Subcomissão que se encarregará de montar e desmontar esta
exposição (Algacir e Fabiana; alternativamente Cida Germano)
 Entregar os nomes dos representantes das entidades participantes para serem convidados
ao palco no momento da abertura;
 Verificar o andamento do treinamento e informações dos voluntários;
 Confirmar a possibilidade de banners para divulgação;
 Verificar os expositores do BEC devido às mudanças.
Próxima reunião da Mostra Cultural: 14/09/16 (quinta-feira)
 Local: CEU Paraisópolis (sala WEB) do lado da biblioteca
 Horário: 14:00h
“A Melhor recompensa para o nosso trabalho não é o que nos pagam
por ele, mas em que ele nos transforma.”
John Runkin
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