São Paulo, 03 de Setembro de 2015.

10ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.














Participantes: Teresa Cristina (Etelvina), Miriam (CCA Dona Diva), Luana (CEI Dona Diva),
Luciana (CEI Anglicana), Cida (Maria Zilda), Felipe (Tribo Sonoro), Diego (Banda Cromos),
Fernando, Natália (CEU Paraisópolis), Josemir (Artista da Comunidade), Alessandra (CEI
SER), Maurenice / Japa (PECP), Mônica M. (Casa da Amizade), Simone (CEU EMEF
Paraisópolis), Ana Custódio (CEI CEU Paraisópolis), Ana Maria (EMEI CEU Paraisópolis),
Margarete (EMEI CEU Paraisópolis), Robson (Projeto Memórias / ALEF),
Juliana O. (Escola do povo/UMCP), Carla T. (EMEF Perimetral), Katia (ETEC), Marcia
(Crescer Sempre)
Participação: Juliana nos informou que o Instituto Horas da Vida solicitou um espaço
para fazer uma participação na forma de palestras, que contarão com a participação da
Pediatra Dra. Ana Escobar, Oftalmologistas e talvez o Ginecologista Dr. José Bento que
fazem participação no programa “Bem Estar” da Globo, a fim de passar informações e
orientações aos convidados.
Palco, som, iluminação e gerador: Juliana informou que está confirmado, com o suporte
da LG.
LG: Confirmou que vai colaborar com a premiação do 1º, 2º e 3º lugar. Juliana
participará hoje de uma reunião na Escola do Povo para discutir a Semana de
Paraisópolis e saber se teremos mais informações sobre ajuda financeira.

Reserva do anfiteatro do CEU para ensaios: a data do dia 15/09 está disponível
e 16 (somente a partir das 16:00h).
Mesas e cadeiras: A Natalia informou que a empresa Monte Azul vai identificar e fazer
o controle das mesas e cadeiras caso alguém precise.
Equipe de montagem e desmontagem: Se não conseguir verba, cada escola terá que
tirar as mesas e cadeiras das salas que irão utilizar.
Mestre de cerimônia: Já temos dois candidatos voluntários, o Rafael do Pró-Saber e
Elizeu.
Grade de palco interno e externo: A Monique do Pró-Saber elaborou uma grade de
apresentação e Monica M. fez a leitura para que todos acompanhassem e fizessem suas
colocações caso necessitassem de ajustes. Idem para a distribuição das salas.








Visita ao BEC: os interessados que solicitaram na Proposta de Participação o uso desta
área no dia da MC foram em grupo ao BEC para negociar a distribuição de espaços, que
foram anotados em uma planta.
Convites: -? Juliana vai se certificar que já está pronto e assim enviar por email à todos.
Salas da EMEF (camarim): A diretora Simone da EMEF CEU Paraisópolis autorizou as
salas 9,10,11 e 12 serem utilizadas como camarim na organização e concentração das
crianças. Porém, sugeriu que só se abra um dos portões que dão acesso ao corredor
superior e se possível nos organizarmos para ficarem pessoas no corredor controlando
o acesso das pessoas.
Próxima reunião: 10/09/2015 (quinta-feira) as 14:00h no CEU Paraisópolis, biblioteca.
Nota pos-reunião: reagendada para 10:00 para acomodar conflito de agenda com CG
CEU.

