São Paulo, 11 de junho de 2015.

3ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.













Participantes: Juliana O. (UMCP), Mônica M. (Casa da Amizade), Gilson (UMCP),
Miriam (CCA D. Diva), Claudia e Quitéria (CCT), Silvana (Homero), Alessandra
(CEISER), Maurenice (Japa) (PECP), Leide (CEI D. Diva), Rejane (AMP), Cristina P.
(Entreatos)
Local: AMP.
A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes e leitura da ata da
reunião anterior. Não houve correções.
Importância da Mostra para a comunidade e instituições: Gilson falou da
relevância em si e também por ela estar completando 10 anos de existência.
Projeto do PROAC-ICMS (Captação): Gilson informa que a prestação de contas foi
concluída. A empresa OI foi a patrocinadora da MC 2014. O projeto para MC
2015 foi inscrito em maio e a resposta referente à aprovação será dada no prazo
de 3 meses. Assim que Gilson em receber a resposta irá informar, mas por
enquanto UMCP está em busca de parceiros e aporte.
Lançamento do livro “Memória da IX Mostra Cultural de Paraisópolis”:
provavelmente acontecerá junto com a primeira palestra da MC, em data a ser
definida pela comissão.
Planilha com as necessidades financeiras do evento: foi sugerido que desde já
seja feita a fim de organizarmos o mesmo caso não se viabilize o PROAC.
Agendada para 12/06/15 as 09:30h uma reunião com o grupo de captação a fim
de apresentar o projeto encaminhado por UMCP ao PROAC. Local: Escola do
Povo, R. Herbert Spencer nº113.
Palestrantes ou oficineiros:
 Mônica comenta que esperar até agosto a resposta da aprovação do
recurso é muito tempo, mas que podemos verificar se há palestrantes ou
oficineiros disponíveis para fazer uma parceria e assim darmos início a
essas atividades para que o trabalho não fique parado.
 Foi solicitado no grupo que quem tiver contato com palestrantes ou
oficineiros entre em contato para termos algum posicionamento para
agendar com as escolas, ONG’s, instituições ou artistas e também para
fazermos possíveis formações de educadores e artistas.
 Lista dos palestrantes sugeridos durante a reunião e as pessoas que
entrarão em contato:
- Sérgio Cortella (Silvana – Homero)
- Dimenstein (Gilson)
- Silvio Urbano (Glorialuz)








- Fábio Andrade (Leide ou Miriam)
- especialista em Jogos Cooperativos (Cristina)
 Email geral (no Multi e MC) solicitando outras sugestões de palestrantes:
Juliana O. enviará até 15/jun/15
 Foco das palestras: Rejane fez uma ressalva lembrando que as diretoras e
coordenadoras sempre colocaram nas reuniões das Mostra anteriores
que as palestras deveriam retratar a questão cultural e educacional, para
que essas duas linguagens se “casem”, para que não sejam retratadas de
forma distinta.
 Quitéria menciona que as pessoas que estão na comunidade poderiam
ser uma alternativa para realizar palestra e oficinas, pois seria uma forma
de valorizá-las.
Sugestões de datas para palestras: 30/06, 04/08 ou 11/08.
Espaços sugeridos para realização de palestras (Einstein, Associação Crescer
Sempre, Bom Prato, CEU Paraisopolis e Teatro da ETEC). Juliana O. verificará
junto ao CEU as datas em aberto. Nota pós-reunião: reserva para 30/6/15 as 14h
no CEU está OK.
Concurso do logo para MC 2015: 4 instituições trouxeram seus 3 finalistas cada:
CCT, Casa da Amizade, CEI D. Diva, Entretatos. Foi feita a escolha com os
representantes que estavam presentes no encontro. Resultado: 1º lugar Estefane
M. de Andrade (CCT-Paraisopolis), 2º lugar Adrielli Fernandes Gomes da Silva (Casa
da Amizade) e 3º lugar André Alves de Andrade (Casa da Amizade). Os desenhos
podem ser acessados via http://paraisopolis.org/mostra-cultural-2/
Próxima reunião: 23/jun/15 (antes das férias escolares)

