XII Mostra Cultural de Paraisópolis 2017
GUIA DO VOLUNTÁRIO FVV – CONTROLADOR DE ESPAÇO
Prezado Voluntário FVV,
É um grande prazer constatar sua adesão ao apoio que a Fundação Via Varejo está
dando à comunidade de Paraisópolis em 2017. Estamos trabalhando muito para que a
XII Mostra Cultural de Paraisópolis seja um sucesso no sábado 16/set/17. Procuramos
planejar detalhadamente os muitos aspectos envolvidos em um evento que prevê
receber milhares de pessoas.
Optamos por designar aos voluntários FVV o importante papel de Controladores de
Acesso. Em cada turno de 2 horas a partir das 8:00 posicionaremos voluntários na
Portaria de Entrada Principal (R. José Augusto de Souza e Silva s/n) e no Portão
Traseiro (Av. Hebe Camargo 1845). Pedimos que os voluntários cheguem ao CEU com
meia hora de antecedência a seu turno e circulem pelos espaços para se familiarizar e
prestigiar os expositores da comunidade.
Os colaboradores terão a tarefa de
colocar na mão direita de cada
visitante entrante uma pulseira de
identificação em material Tyvek
conforme abaixo:




pulseira laranja: crianças 0 até 14 a
pulseira roxa: jovens 15 a 25 a
pulseira verde: adultos > 26 a

A contabilidade de público será efetuada a partir destas pulseiras. Duas
coordenadoras indicadas pela MC, representantes da comunidade, disponibilizarão
ao líder FVV, a cada início de turno, uma quantidade pre-estabelecida de pulseiras.
No fim do turno elas recolherão as pulseiras não-distribuidas e entregarão ao líder
do próximo grupo de voluntários FVV nova quantidade conhecida de pulseiras.
Assim será possível, ao final do evento, conhecer o tamanho do público visitante em
cada horário e a proporção de crianças e jovens e adultos. Pedimos assim que os
voluntários procurem identificar todo o público, permitindo planejar melhor futuras
Mostras.
O Portão Traseiro atenderá visitantes e também entrada/saída de cargas, cujo fluxo
deverá ser conciliado de forma segura com a circulação de pessoas. Os visitantes
que decidirem se ausentar do CEU Paraisópolis ao longo do dia poderão retornar
tranquilamente sem necessidade de nova identificação pois as pulseiras tem
durabilidade recomendada para eventos de um dia.
Muito obrigado pela ajuda!

A CURADORIA

VOLUNT/PORTARIA 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 demanda total
PRINCIPAL
HEBE CAMARGO
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Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando as
práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas

