São Paulo, 05 de março de 2015.

1ª Reunião da Comissão Organizadora da X Mostra Cultural de Paraisópolis
Tema: Paraisópolis, Comunidade Cidadã.




















Iniciamos a reunião da Mostra com a gestora do CEU Carla dando as boas vindas à
todos os participantes;
Foi explicado pela Carla e Juliana O., O que é a mostra cultural? Qual o objetivo deste
evento? Quem pode participar? e etc...;
Em seguida cada membro se apresentou;
Juliana entregou calendário com as datas de todas as reuniões até o dia da mostra;
Foi explicado que o tema da Mostra havia sido definido na reunião de avaliação 2014.
A Carla (gestora do CEU) e a Dona Teresinha explicaram a escolha do tema. (Quais são
os direitos/deveres que a famílias têm em Paraisópolis? Será que todos sabem utilizálos de forma consciente e com responsabilidade?)
A Carla fez uma reflexão para que as pessoas que moram na comunidade de
Paraisópolis, tenham consciência de seus direitos, deveres, de como devem usufruir
do que a comunidade tem a oferecer. Também destacou em sua reflexão que se deve
pensar no que e quem pode colocar a comunidade de Paraisópolis em risco.
Dona Teresinha explicou que muita coisa é oferecida em Paraisópolis, o que permite à
todos terem direitos e deveres, conduzindo sua vida com responsabilidade e
consciência.
Juliana complementa que todos os que moram na comunidade precisam pensar em
tudo o que Paraisópolis tem à oferecer, porque comparando com outras comunidades,
ela pode ser considerada diferenciada.
Joseane (artista da Comunidade) questionou os direitos do artista de ter um suporte
para expor sua arte na MC, porque ainda está a desejar nesta questão, como por
exemplo: Transporte, registro e etc...
Juliana O. explicou que este ano por enquanto não tem PROAC (Lei de incentivo a
projetos) e que se tivermos só teremos uma parcela. Disse que essa informação só
saberá no mês de junho/2015.
O dia 12 de setembro será dia de reflexão sobre o SARESP nas escolas estaduais; por
esse motivo foi sugerido mudarmos a data da Mostra para o dia 19/09, que será na
semana seguinte. Ficou combinado de, na próxima reunião, todas as escolas, ONG’s e
participantes darem uma resposta com relação a esse assunto.
Foi explicado para todos que para iniciarmos o trabalho da Mostra a princípio devemos
ter claro que não teremos verba, portanto teremos que fazer como nos primeiros
anos, nos organizarmos e já começarmos a pensar como cada escola, ONG e etc,
poderão contribuir para o evento.



Foi sugerido que fossem organizados subgrupos para iniciarmos o trabalho. Os temas
são:
-Mobilização de Escolas: os componentes deste grupo deverão convidar as escolas
municipais, estaduais, projetos (como Crescer Sempre, Porto Seguro, Alef, etc), que
fazem parte da comunidade para participarem da X Mostra Cultural;
Integrantes do grupo: Silvana e Carla
-Mobilização de ONG’s: Os componentes deste grupo deverão convidar as ONG’s da
comunidade para participarem da X Mostra Cultural;
Integrantes do grupo: Monica Mation e Juliana O. (CEU)
-Mobilização dos Artistas: os componentes deste grupo deverão convidar os artistas
da comunidade para se inscreverem e participarem do evento.
Integrantes do grupo: Natalia (CEU), Japa (Einstein), Márcia (Pró Saber), Mariângela
(Casa da Amizade) e Joseane (artista da Comunidade).
-Captação de recursos: Conseguir verba a fim de atender necessidades para o dia do
evento, como: oficinas, palestras, camisetas, lanche e almoço, controladores de
acesso, pulseiras e etc...
Integrantes do grupo: Juliana (CEU), Lilian (ETEC), Mônica Mation (CA), Teresinha,
Felipe e Glorialuz (Crescer Sempre), Joildo e Gilson (UMCP).









A Japa colocou que caso se consiga o recurso, as informações deverão ser
compartilhadas com todos que fazem parte da comissão.
Como no momento não temos verba, foi sugerido ao grupo pela Juliana O. que caso
alguém conheça voluntários que queiram se candidatar para fazer oficinas
voluntariamente, esta oportunidade deve ser divulgada na Comissão Organizadora.
Essas pessoas podem ser convidadas a participar das reuniões da Mostra ou entrar em
contato com a comissão.
O concurso do logo está previsto para lançamento no mês de abril, mas pode ser que
seja adiantado dependendo do que a comissão decidir.
A Juliana O. (CEU) está tentando contato com o Gabriel Chalita para que ele possa vir
dar uma palestra, de forma que venha contribuir com a formação de todos os
participantes. Ficou combinado, caso os integrantes da Mostra conheçam palestrantes
que a princípio queiram vir voluntariamente, serão muito bem vindos.
Antes de finalizar a reunião Juliana mencionou a falta que a Marlene e Vanda estão
fazendo na comissão e nos informou que verá a possibilidade de ambas voltarem a
fazer parte da comissão.

