São Paulo, 07 de Agosto de 2015.

7ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.


Participantes: Carla T. (Perimetral), Monica M. (Casa da Amizade), Maurenice
(Programa Einstein na Comunidade), Alessandra (CEI SER), Felipe (Crescer Sempre),
Robson (Escola do Povo), Luzia (Escola do Povo), Márcia (Pró Saber), Tereza Cristina
(Etelvina), Cida (Maria Zilda), Tribo Sonora, Quitéria (CCT Paraisópolis), Willasan (CCT
Paraisópolis), Claudia (CEI Santa Escolástica), Juliana O. (AMP), EMEI (CEU
Paraisópolis), Natalia (CEU Paraisópolis – gestão). A reunião foi realizada em paralelo
no CEU Paraisópolis e na Escola do Povo, com alinhamento através de Juliana O.



Tarefas a concluir:
-Palco, som e iluminação: A Natalia até o momento não havia conseguido obter
respostas dos orçamentos solicitados, mas a Miriam Castilho passou algumas
informações via email do Multi;
-Gerador: Monica M. fez orçamento; há economia de cerca de 20% com instalação de
um gerador de 200 KVA no próprio dia do evento. Obs: caso se faça uso do gerador o
valor a ser pago por hora de uso é de R$130,00.
Caso seja contratado esse fornecedor o horário a combinar para instalação finalizada
será as 07:00h no local.
-Estacionamento: A Carla entrou em contato com a ETEC e EMEF Perimetral, ambas
autorizaram o uso dos estacionamentos, porém falta falar com a responsável da EMEF
Dom Veremundo Toth. Foi combinado que o estacionamento será utilizado pela
comissão e instituições. Carla irá centralizar as informações referentes ao
estacionamento.
-Reserva do CEU para ensaio: No sábado que antecede o evento o teatro do CEU
ficará reservado para realização de ensaios. Juliana entrou em contato com Natalia,
que ficou de verificar a possibilidade de reservar nos outros dias durante a semana e
irá confirmar na próxima reunião.
-Camisetas: Quitéria entregou os orçamentos e a Juliana compartilhou com todos.
Caso não haja verba suficiente para a aquisição das camisetas foi sugerido o uso de
coletes com logo da MC.
-Arte Gráfica: Verificar com a Monica da União dos Moradores a respeito da arte
gráfica da parte traseira da camiseta.
-Ficha padronizada: Alessandra ficará responsável em elaborar uma ficha padronizada
com os dados de quantidade/tamanhos de camisetas, quem irá trabalhar meio
período ou integral e a quantidade de uso de estacionamento, para que as instituições,

ong’s, escolas e artistas da comunidade que queiram participar da Mostra possam
participar e assim centralizarmos as informações em um único documento.
-Fichas de inscrição: Serão centralizadas com a Japa (Maurenice- Programa Einstein)
-Prioridades: Juliana comentou que o Gilson pediu para fazermos uma lista de
prioridades dos recursos que iremos utilizar para o dia da Mostra, porque está
tentando patrocínio. Foi feita durante a reunião uma estimativa preliminar das verbas
prioritárias requeridas.


Palestra: 11/08/15 (terça-feira) as 13:00h no CEU Paraisópolis. Foi confirmada a
presença do contador de histórias Rodrigo Libânio para dar a palestra.
A comissão organizadora deverá chegar ao local as 12:00h para organização do evento.
Será montada uma mesa para inscrições retardatárias para Mostra Cultural.



Próxima reunião: 14/08/15 (sexta-feira), no CEU Paraisópolis as 14:00h.

