São Paulo, 19 de março de 2015.

2ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis
Tema: Paraisópolis, Comunidade Cidadã.

Leitura e correção da ata do dia 05/03;

Cada participante se apresentou;

Foi exibido o vídeo da IX Mostra Cultural, para que os participantes iniciantes
conhecessem e entendessem melhor o evento;

Por consenso do grupo a data da X Mostra foi confirmada para o dia 19/09/15, o que
possibilitará as escolas estaduais, municipais e ONG’s participarem este ano;

Carla explica que o principal desafio no evento de 2015 é tentar resgatar as escolas,
ONG’s e todos os envolvidos que um dia já participaram em anos anteriores;

Juliana criou um grupo no email que se chama “Grupo Mostra Cultural” para que haja
comunicação entre todos. Além disso, existe o email do Forum Multientidades:
(multientidades@googlegroups.com)

Será verificado com Joildo (UMCP) a possibilidade de usar uma aba no site
www.paraisopolis.org para disponibilizar as informações da MC (atas, regras do concurso logo,
etc);

Juliana entregou as fichas das necessidades que serão utilizadas no dia do evento, para
que os participantes possam preencher com antecedência;

Com relação à duração das oficinas, ficou combinado de ser no máximo 16 horas;

As pessoas que querem se candidatar a oficineiras, deverão enviar mensagem para o
email do grupo;

Segundo a Juliana O., D. Teresinha (Crescer Sempre) pediu para informar que poderá
oferecer quatro oficinas, sendo: 1 para educadores e 3 para o público de modo geral. (obs:
ainda não há informações sobre a quantidade de participantes que poderão participar em cada
oficina);

Juliana O. comentou sobre um programa interessante de capitação de lideres sociais
do qual ela participou denominado “Germinar”; ela acredita que tais palestras poderiam
contribuir em nosso trabalho. O nome do palestrante é Silvio Urbano;

Juliana O. ficou responsável de falar com Glórialuz para que ela veja quais são as
possibilidades de conseguir palestrantes para fazer formação com os participantes da Mostra;

Silvana conhece um palestrante e ficou de conversar com ele para ver se há de
possibilidade de trazê-lo;

Mônica sugere que as palestras sejam destinadas para os educadores, de forma que
venha a contribuir com a formação deles;

Carla comenta que precisamos ser bem específicos quando formos convidar as escolas
para participarem da Mostra, porque a forma como explicamos a grandiosidade deste evento
e a importância que ele tem faz toda a diferença para que elas participem;


Mônica pediu para Marcia verificar com a Maria do Pró-Saber se há pessoas do
conhecimento dela que possam dar palestras;

Juliana O. comentou que iria conversar novamente com a Marlene segunda-feira para
conseguir materiais das mostras anteriores, para organizarmos melhor a X Mostra;

Ficou combinado das pessoas que já participaram das mostras anteriores enviarem
para Juliana os materiais que tiverem;

Juliana O. solicitou retransmitir cópia das declarações fornecidas para os oficineiros
que foram nas instituições em 2014 CEI SER, CCA Dona Diva, Casa da Amizade, EMEI e EMEF do
CEU;

Com relação ao concurso do logo, foi sugerido que fizéssemos um resgate do
regulamento, para fazermos as alterações necessárias;

Ficou combinado que o concurso deverá ser realizado entre os dias 01/04 até o dia
11/06/15, podendo participar alunos até 18 anos;

Cada instituição vai decidir qual turma e idade irá participar deste concurso;

Cada escola deverá trazer apenas 3 desenhos finalistas (devidamente identificados no
verso) em 11/06/15; os demais deverão ser guardados, pois foi sugerido de fazermos uma
exposição com os que não foram escolhidos;

Ficou combinado de dar um destaque para os finalistas, para que haja premiação para
o 1º, 2º e 3º lugar;

A Juliana vai pedir auxílio à Karina (Rádio), para comentar as regras do concurso para
que a arte final fique pronta com mais antecedência, contribuindo na confecção de convites,
cartazes, camisetas e etc...;

A Japa ficou responsável por falar com o William gerente das Casas Bahia para ver a
possibilidade de doar os prêmios. (sugestões: smartphone, notebook, tablet...);

Próxima reunião: 02/04/15 (quinta-feira). (nota pós reunião: dadas múltiplas ausências
em virtude da véspera de feriado, esta reunião foi adiada para 16/04/15)

