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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. 

 

 

6ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA  DA XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2019 

 

Tema: PENSO, SINTO E TRANSFORMO PARAISÓPOLIS 

Data: 1/8/2019 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

Participantes: Maurenice (Japa, PECP), Rosangela (ETEC), Camila P. (CEU EMEF), Monica (Casa da 

Amizade), Flavia (Coletivo Jovem Coca-Cola) Cida Germano (Maria Zilda), Roberto (Etelvina), Juliana ). 

(UMCP), Ed Midia, Claudia (CUFA Paraisopolis) 

Ata da 5ª reunião: leitura e correções da ata. 

Captação de recursos: Juliana (UMCP) disse que ainda não se tem nenhuma notícia de 

progresso na captação de fundos Itau e Bradesco. Juliana terá reunião com Patricia (Itau) em 

5/ago/19.Juliana informou que fez contato pessoal com o Prefeito para disponibilizar 

equipamento de palco e ele a orientou a contatar Secretario de Turismo; Juliana informa que 

encaminhou oficio. Vai pedir apoio do Grupo Pão de Açucar. Ed Midia sugere carta pedindo 

apoio APAS. 

Site: lamentou-se que o site www.paraisopolis.org esteja fora do ar desde 16/jun/19, o que 

impossibilita as inscrições on-line e a consulta de atas e materiais de referência. Joildo (UMCP) 

informou que não há perspectiva de solução imediata e aponta que a MC deve procurar solução 

própria – irá providenciar um back up (pen drive?) com a gravação de todo o conteúdo que 

estava carregado até 16/jun/19. Flavia Rodrigues relatou que algumas intuições estão com 

dificuldade para fazer inscrição. 

Foi relembrado que em email da Mostra Cultural em 27/jul/19 todos foram informados de que 

para fazer novas inscrições deveriam preencher uma planilha curtinha anexa e devolver para 

mostracultural@paraisopolis.org. Foi esclarecido que a planilha contém exatamente as 

mesmas informações do questionário habitual e seu preenchimento provavelmente leva no 

máximo 5 min. Alertada a importância de respeitar atentamente as instruções do email. As 

instituições que tinham feito inscrição online até 15/jun/19, cujos nomes foram lidos naquele 

momento, já estão computadas e não precisam re-enviar informação. 

Montagem e desmontagem das salas em 13-14/set/19: Japa vai recuperar as regras e 

formulários de 2018 para discussão/validação na reunião de 14/ago/19.  

Concurso de logotipo: confirmado que estão em andamento (para entrega até 15/ago/19) na 

CEISER, Casa da Amizade e EMEF CEU os trabalhos para vídeo de 1 min de duração descrevendo 

como foi o processo interno de desenvolvimento dos desenhos na instituição, para ser 

apresentado no palco antes da premiação. Falta verificar CCA S. José e EMEF Casarão,. Camila 

(EMEF CEU) vai buscar voluntário para edição final.  

http://www.paraisopolis.org/
mailto:mostracultural@paraisopolis.org
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Concurso de redação: data para o passeio em Bertioga = 24 de agosto. 

Mobilização das escolas, instituições e artistas para o evento da MC 14/set/19: havia 12 

inscritos até o momento em que o site ficou inoperante. Pediu-se a ajuda de todos para ligar e 

mobilizar outros ainda não-inscritos conforme abaixo: 

Cristina (EMEF CEU): Biblioteca CEU Paraisopolis, CEU EMEF Paraisopolis, CEU 

Gestão Cultura, EMEF D. Veremundo, EMEF Perimetral, Instituto Rampa, UNICEU 

Paraisopolis 

Eliana (CEU CEI): Eletropaulo, Caritas Santa Suzana, Instituto Tiago Camilo. 

Gabrielle (Pró-Saber SP): EE Maria Zilda, EMEI Burle Marx, Luau de Paraisópolis, 

Radio de Paraisópolis, Sarau de Paraisópolis    

Jackson ( Pró-Saber SP): Ballet Paraisópolis, Coletivo Jovem Paraisópolis Coca-

Cola, Consulado da Portela de Paraisópolis, EE Etelvina, Escola Alef Péretz, Nogan 

– Música  

Maurenice (Japa): 

Agência de Paraisópolis, Artesãs de Paraisópolis, Associação das Mulheres de 

Paraisópolis, Centro Dia do Idoso, EE Prof. Homero dos Santos Forte, Grupo 

Harmonia, Instituto Escola do Povo, Josemi Dias Barbosa, Jussara Carvalho 

(Escritora de Paraisópolis ), Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis – 

PECP, SASF – Serviço de Assistência Social a Família – V.A/ Paraisópolis, UMCP 

Lucimar (EMEF Casarão): 

Berbela – Artista da Comunidade, Estevão – Gaudi de Paraisópolis, Mc ED e Mano 

Ratão, Mirian Souza – Cantora, PIM - Periferia Inventando Moda  

Marlene (CEISER): ORQUESTRA SINFÔNICA JUVENIL ESZTHERHÁZA 

Monica (Casa da Amizade):Associação Crescer Sempre, Cartão Nova Paraisópolis, 

EMEF Prof. Paulo Freire, Nemias Ramos do Nascimento, Alberlan José da Silva, 

Organização Skate Solidário, UNISA – Universidade de Santo Amaro/ Pedagogia;  

Patricia (I. Anglicano): CCA Dona Diva - Mosteiro S. Geraldo, CEI Anglicana 

Renata Eugenia Rodrigues, CEI Dona Diva - Mosteiro S. Geraldo 
Renato (ETEC): Coral Vivendo Com Arte 

Encontro de gestores de educação: reiterado o convite para gestores (diretores, 

coordenadores pedagógicos, etc) para encontro “LIDER EMPREENDEDOR: CAMINHOS E 

DIREÇAO” na Graded em 23/ago/19 às 9:00-12:30, seguido de almoço. Vagas limitadas; indicar 

interesse escrevendo para mostra.cultural@paraisopolis.org 

Barracas gastronômicas: Silvana mandou informação de que já foi contatada por alguns 

interessados. Claudia-CUFA se dispôs a ajudar Silvana, vai entrar em contato. 

Som para palco externo: Claudia vai contatar Batalha do Paraisopolis (Gloria Maria) para 

verificar possibilidade de empréstimo  

mailto:mostra.cultural@paraisopolis.org
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Para o evento de 14/set/19: discutir até a próxima reunião: (obs: enfatizado que os itens abaixo 

são mais prioritários que quaisquer outros como lanches e camisetas) 

Ambulância: PECP? 

Pulseiras: ? 

Banners: ? 

Gerador: ? 

Mestres de cerimônia: verificar Edson, Roberto Castilho 

Controladores de acesso 

 

Próxima reunião: 4ª f    14/ago/19 14:00-16:00 no CEU Paraisópolis, sala web 

 

Ata minutada por Flavia Rodrigues (Coletivo Jovem) 


