São Paulo, 26 de Agosto de 2015.

9ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.








Participantes: Ana (Assistente Cei Ceu Paraisópolis) , Juliana O. (Coordenadora
UMCP e Diretora da Escola do Povo), Carla Tomas (EMEF Perimetral), Mônica
(Diretora do Cei Ceu Paraisópolis), Natália (Núcleo de Cultura do Ceu
Paraispólis), Quitéria (CCT Paraisópolis), Magda, Flávia, Eliana (Gestora do Ceu
Paraisópolis), Marcia (Pró saber) , Maurenice (Japa/Einstein), Mônica Mation
(Casa da Amizade), Alessandra (Cei Ser), Miriam (CCA Dona Diva), Luana (Cei
Dona Diva) Felipe (Tribo Sonora), Ana Maria (Diretora da EMEF Ceu
Paraisópolis)
Leitura da Ata: Iniciamos com a leitura da ata
LG e Globo: Vão nos ajudar financeiramente, só não informaram com qual
valor e com o que as duas empresas podem contribuir. Por esse motivo a
comissão determinou uma ordem de prioridades a serem realizadas caso
consigamos adquirir alguma verba.
1º Palco, som, iluminação e gerador;
2º Camisetas;
3º Lanche;
4º Almoço;
5º Convite impresso.
Proposta da Globo: Juliana nos informou que participou de uma reunião com
os responsáveis pela área de Comunicação Regional SP da TV Globo a fim de
pedir patrocínio para a Mostra.
Foi proposto pela TV Globo fazer oficinas sobre alimentação saudável em um
food truck com a temática (Hora da xepa) usando ingredientes disponíveis na
feira. Serão oficinas com duração de 30 minutos, 25 pessoas por oficina, que
terão sorteios de brindes; para participar dessas oficinas os participantes
deverão retirar senhas. Eles informam que não trarão nenhum tipo de alimento
para comercializar.
Inclusive eles propõem a Mãos de Maria que se quiserem se agregar à ideia
deles poderão fazer uma parceria, a globo arcaria com as despesas e também
com os materiais.
Divulgação: A rede globo informou que irá colaborar com a divulgação do
evento em alguns dos jornais: SPTV, Bom dia São Paulo e etc.















Palco: Ainda não há uma resposta concreta, a Eliana (Gestora do Ceu
Paraisópolis) encaminhou os ofícios com o pedido, mas está aguardando uma
resposta. Secretaria de Educação e SubPrefeitura de Campo Limpo já
informaram que não tem.
Tabela de participação: Monica Mation retomou com todos os presentes a
tabela de Controle de Participação, por que algumas escolas, ong´s, instituições
e artistas ainda não informaram os dados solicitados.
Ajuda: Carla T. (Emef Perimetral), informou que vai trazer uma média de 40
pessoas (alunas da UNISA) para ajudar no evento.
Reserva do anfiteatro do CEU para ensaios: Natalia informou que os dia
12,13,14,16,17,18 de setembro de 2015 estão disponíveis para fazer reserva,
no telefone 3742-7879 ou por email: cultura.ceuparaisopolis@gmail.com
Camisetas: O prazo máximo para a entrega da lista da quantidade de
camisetas será até a próxima reunião.
Convites físicos: Ficou combinado que quem não enviar a Ficha da Proposta e
Participação até o dia 27/08 não terá o nome no convite.
Distribuição dos espaços físicos: Natália (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. Idem para a grade de apresentações.
Montagem: Será realizada no dia 18/09/2015 das 08:00h às 20:00h.
Normas da montagem e desmontagem das salas/espaços: A comissão fez a
leitura das normas do ano de 2014, foram feitas algumas alterações e a revisão
será publicada no site www.paraisopolis.org, aba Mostra Cultural, além de
afixada em cada sala de exposição.
Próxima reunião: 03/09 (quinta-feira) as 14:00h no CEU Paraisópolis.

