São Paulo, 14 de agosto de 2015.

8ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.
Participantes: Juliana O. (União dos Moradores e Escola do Povo), Seu Fernando (morador da
comunidade), Monica M. (Casa da Amizade), Carla T. (Perimetral), Maurenice (Programa
Einstein na Comunidade), Luzia (ALEF - Paraisópolis), Márcia (Pró Saber), Cida (Maria Zilda),
Felipe (Tribo Sonora), Vaneza (E.E. BM&F Bovespa), Jane (CEU Paraisópolis), Joseane (ACREP),
Adriana (ECOAção), Katia (ETEC Abdias do Nascimento), Diego (Cronor N. T.), Luciana ( CEI
Anglicana), Josemi Dion (artista da comunidade), Kelli (CEU Paraisopolis – gestão).
A reunião foi realizada no CEU Paraisópolis e conduzida por Juliana Oliveira, que iniciou
solicitando a apresentação dos respectivos participantes. Em seguida justificou a ausência do
contador de história Rodrigo Libânio, que estava previsto no evento do dia 11 de agosto.
Relatou que o evento teve boa participação das escolas e instituições (aproximadamente 160
pessoas) e que a apresentação da Rosemary Schettini (vide ppt no site), que participa do grupo
Mulheres do Brasil, teve um papel significativo.
Resumidamente explicou o que é o grupo Mulheres do Brasil - MDB, em que algumas mulheres
lideranças da comunidade participam (União dos Moradores, AMP e Pro Saber) e que dia 25 de
agosto algumas companheiras do grupo viajarão para estadia de 15 dias no Japão.
Carla solicitou que todos ajudassem na divulgação e convite (para outras escolas e entidades)
da Mostra Cultural, pois, é um evento que engloba o momento do aluno, dos pais e da
comunidade, contribuindo para acompanhar o que se passa em Paraisópolis referente à cultura
e educação do bairro.
Sr. Fernando colocou seus agradecimentos a algumas lideranças da comunidade.
Maurenice (Japa) apresentou a preocupação dos convites às pessoas para participar desta
Mostra, pois alguns não estavam sabendo do evento e quem estava na reunião do dia 31 de
julho tinha ficado responsável por convidar.
Monica M. propôs verificar a lista de escolas e entidades convidadas a participar do evento dia
11 de agosto e da Mostra Cultural, se já tinham sido convidadas e se iriam participar da Mostra
ou não; todos participaram do exercício/registro durante a reunião.
Fez uma breve apresentação da página da Mostra Cultural em www.paraisopolis.org, aba
Mostra Cultural, onde estão todos os documentos para serem preenchidos e as atas das
reuniões.

Juliana comunicou que a Sabesp irá abrir uma exceção este ano: vão montar um espaço para
disponibilizar água e copos para os convidados do evento; pretendem fazer uma ação de
regularização de contas em atraso.
Referente à verba para a Mostra Cultural, Juliana colocou que a empresa LG solicitou o
orçamento de gastos e a Rede Globo, representada por Mariana do grupo de ação Social, propôs
uma reunião dia 19 de agosto as 9 horas no Rio de Janeiro, e uma feira gastronômica. Caso não
se consiga captar verba pelo PROAC, serão necessárias outras formas de patrocínio.
 Tarefas a concluir:
- Propostas de Participação e Ficha de Quantidades Requeridas (elaborada por AlessandraCEISER com os dados de quantidades de camisetas, estacionamento, alimentação): Maurenice
(Japa) ficou responsável em centralizar. As camisetas e alimentação serão apenas para as
pessoas que irão trabalhar no dia do evento, período integral ou meio período. As escolas e
entidades podem acessar e enviar preenchidas para o e-mail maurenice@einstein.br.
- Ficha Técnica de Palco Interno e Externo: sofreu algumas simplificações durante a reunião.
Deve ser acessada via site e encaminhada para Marcia Feliz (ProSaber, marcia.afelix@terra.com.br),
que montará a grade de apresentações. Foi esclarecido que cada banda deverá trazer seu
próprio instrumento.
Alternativa: entrega presencial das fichas na próxima reunião da Mostra Cultural em 20/8/15.
-Palco, som e iluminação: Natalia entregou os orçamentos.
-Reserva do CEU para ensaios: Juliana informou que a semana foi reservada, com exceção de
terça. Ou seja, reservas podem ser feitas para 12-13-14-16-17-18/ago/15.
-Arte Gráfica: Monica da União dos Moradores já montou a arte também da parte traseira da
camiseta.
- Convites físicos: foi acordado aguardar até a próxima reunião, para que todas as instituições
entreguem sua inscrição e os nomes sejam inseridos no convite.
- Distribuição dos espaços físicos: Natalia (CEU) obteve os arquivos magnéticos das plantas dos
prédios do CEU. O plano básico é manter as instituições/artistas no mesmo layout de 2014 salvo
se houver objeção de participantes antigos ou novos.
-Montagem: todas as instituições devem montar seu espaço sexta feira 18/9/15 e desmontar
depois das 17 horas no sábado 19/9/15
- Normas de montagem das salas/espaços: as de 2014 serão publicadas provisoriamente no
site. Juliana O. vai submeter o texto à validação das gestoras do CEU.
Próxima reunião: 20/08/15 (quinta-feira), no CEU Paraisópolis as 14:00h.

