
 

 

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis 

Local: 
Espaço Jovem (Pirâmide - R. Rudolf Lutz 911, 

Antonico) 

Pauta: Cultura e Comunicação
 

Data: 30/jul/2015r5, 8:30 

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades Por: Andrea S. 

Folha: 1  /  3 

 

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria  

da qualidade de vida na comunidade como um todo  

Desde 1994 

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PECP)
   

DESCRIÇÃO   

1. Leitura da ata da reunião de 25/jun/15: feita por Clariane (AMA). As 

correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site. 

 5/ago/15 

2. Pauta: Cultura e Comunicação   

2.1. Cidadania Cultural – fomento: Willian (técnico de acompanhamento de C.L. do 

Núcleo de Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, 

wokubo@prefeitura.sp.gov.br) apresentou o Núcleo (vide ppt no site) e explicou que nos 

projetos de cidadania cultural há interface entre cultura e periferia com vulnerabilidades 

sociais e de saúde. Apresentou leis de incentivo à cultura. 

Valorização de Iniciativas Culturais (VAI I/ VAI II): o VAI apoia coletivos culturais (pessoas 

físicas): 

 VAI I – para iniciantes em atividades culturais, quanto mais jovem maior a probabilidade de 

aprovação.  

VAI II – mínimo 2 anos de atuação comprovada 

Pontos de Cultura: as entidades (pessoas jurídicas, com CNPJ há no mínimo 3 anos) 

podem se inscrever. São hoje 85 em SP. 

Agentes Comunitários de Cultura: Ações individuais – projeto para bolsa mensal de 

R$1000,00 por 12 meses para desenvolver projetos culturais. Em 2015 há 151 em SP 

(sendo 4 em Paraisópolis).  

Jovem Monitor Cultural (18 a 29 anos): está aberto para trabalhar em equipamento público 

de Cultura (Centro Cultural SP/ bibliotecas/ teatros municipais/Pontos de Cultura); bolsa de 

R$1000,00 mensais, vale transporte e vale lanche, por 12 meses. Passa por Programa de 

Formação para Jovens, 6h/dia de 3ª.f a 6ª.f, formação específica às 2ª.f. Site 

WWW.jovemmoniorcultural.ccj.art.br.  

Também há outros editais de arte e cultura da Secretaria Estadual de Cultura. Exemplo: 

PROAC (Programa de Ação Cultural); FUNARTE (Programação Continuada para a Música 

Popular). 

Foi oferecida a realização de oficinas para elaboração de projetos a se inscrever no Edital 

(vide ppt Workshop PROAC no site). 
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28/jul/15 

2.2 Cultura em Paraisópolis: Santos (diretor de Cultura da UMCP) apontou que há 53 

artistas independentes na comunidade. No VAI foram inscritos 10 projetos (4 aprovados): 

dança afro, hip hop, rap, intervenções artísticas (itinerante na cidade), grafite, Somos 

Várzea (narração de futebol na radio Nova Paraisópolis), estilista; entre outros. Citou 

atividades como o Luau de Paraisopolis (uma vez por mês) e o fato do Núcleo de Cultura 

da UMCP ter passado recentemente a ocupar o espaço da Pirâmide. Comentou que o 

Agente Cultural tem a proposta de desenvolver e formalizar projetos a se encaminhar ao 

VAI. Citou que há 120 artistas em Paraisópolis. 

 

info  

2.3 Oficinas culturais semanais: Cris (Entreatos) descreveu o projeto que a instituição 

conseguiu aprovar como Ponto de Cultura – vide ppt no site – e que está sendo realizado 

em parceria com EMEF Paulo Freire. Tem o objetivo de fazer os jovens de 13-16 a terem 

contato e se apropriarem das oportunidades culturais de SP, ou seja, promover a 

aproximação do jovem com a Cultura. Há oficinas semanais com pesquisas na internet, 

debates, bate-papos, dinâmicas e saídas mensais a espaços culturais. É enfatizado aos 

jovens que são os impostos pagos por todos que custeiam os serviços culturais da cidade. 

 

  

http://www.jovemmoniorcultural.ccj.art.br/
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2.4 Organizações que trabalham com cultura em Paraisópolis: Rejane (AMP) listou as 

referencias dos 4 agentes de cultura locais (nome/email) e comentou a lista de 

organizações envolvidas em cultura, construída a partir do Quadro de Instituições publicado 

no site.  

 

  

2.5 Meios de comunicação em Paraisópolis: Rejane (AMP) citou a Radio Nova 

Paraisópolis; o jornal impresso “Espaço do Povo” com Editor Joildo (tiragem de 20.000 

exemplares), site www.paraisopois.org com 25.000 visitantes/mês, carro de som e moto de 

som (são muito eficientes e a comunidade está atenta a eles), informações na UMCP, etc. 

 

  

2.6 Radio Claro Nova Paraisópolis (radionovaparaisopolisfm.com.br): Karina (Radio) 

comenta que tem hoje 14 programas e 114 h semanais de programação, frequência 87,5 

FM., sede na R. Melchior Giola 175. A cobertura da transmissão é Paraisópolis, Jardim 

Colombo, Porto Seguro, alguns pontos do Morumbi. Estão abertas as inscrições para 

ocupar a programação com novos programas. Retomou-se conversa anterior sobre a 

possibilidade de um programa na rádio dedicado ao Fórum Multientidades (talvez na hora 

do almoço), com organizações sendo entrevistadas em sistema de rodizio. Futuramente 

haverá um estúdio de gravação.  

 

 

 

 

Karina 

 

todos 

 

 

 

 

27/ago/15 

 

6/ago/15 

2.7 Espaço Jovem: Diogo (agente cultural) comenta que há pouca estrutura e que estão 

em busca de verba para melhorar o Espaço. Há oficinas de dança, DJ, teatro, entre outras. 

A idéia é tornar o espaço da arte para os artistas viverem da própria arte. 

 

  

2.8 Oficinas de cultura no PECP: Japa (PECP) divulga as 63 oficinas semanais 

oferecidas no PECP para jovens de 6 a 21 anos. Vide site para escala de horários do 

Programa de Cultura Digital – Núcleo de Arte e Comunicação. 

 

info  

3. Informes:   

3.1 Central de Triagem: Mineiro (ACREP/Coopermyre) informa: atualmente 35 a 40 

cooperados e 28 pontos de coleta. 

 

info  

3.2 Virada Sustentável/2015: Adriana (Ecoação) conta que a ideia é fazer um roteiro 

para a coleta de recicláveis a fim de mobilizar a população a separar seus resíduos para a 

C.T. Divulga eventos: 

 Conversa sobre um bairro sustentável no Parque Burle Marx 

 CATAÇÃO com ponto de encontro na Avante e roteiro até o PEV (ponto de entrega 

voluntária).  

info 28-31/ago/15 

 

29/ago/15 

14:00 

28@30/ago/

15 

3.3 PLC 130: Rejane (AMP) divulga que haverá duas palestras em agosto/15 sobre o tema 

da igualdade entre salários de homens e mulheres; enviará convite no e-mail da 

Mulientidades; lembrando que 48% da população ativa em Paraisópolis é de mulheres. 

 

info  

3.4 Semana do Outubro Rosa: Rejane (AMP) vai mandar convite para discutir a saúde da 

mulher.  

 

info Out/2015 

3.5 Sind. Agentes comunitários da Saúde: em complementação ao tema 

mencionado na reunião de Saúde em maio/2015, João Paulo (diretor do Sindicato) 

apresenta a preocupação com o adoecimento de profissionais devido às atribuições dos 

agentes no trabalho: adversidades de quem pratica a saúde, desentendimentos entre os 

agentes e seus responsáveis diretos e outros motivos que levam o funcionário ao estresse. 

info  
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3.6 Projeto orientação profissional e Projeto de Vida: Paulinho (PECP) divulga 

inscrições para esta capacitação para o mercado de trabalho e preparação para o 1º 

emprego. 

interess

ados 

10-11/ago/15 

9h00:11h00 e 

14h00:16h00 

3.7 X Mostra Cultural de Paraisópolis (tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”): 
Juliana O. (UMCP e curadoria MC) convida para  

 reunião da Comissão Organizadora da Mostra Cultural na Escola do Povo 

 

 evento de formação e lançamento do livro IX Mostra no CEU Paraisópolis 

 

 Mostra Cultural no CEU Paraisópolis 

info 31/jul/15 

14:00 

11/ago/15 

14:00 

19/set/15 

3.8 Evento de literatura na Biblioteca BECEI (rua Melchior Giola, perto da UBSI): Rejane 

(AMP) informa que a biblioteca passa por situação financeira bastante delicada e oferecem 

uma caneca que estará à venda.  

 

info 9/set/15 

15:00 

3.9   20 anos da Casa da Amizade: Monica convida o grupo a comemorar na CA, rua 

Itamotinga 51 (Grotão). 
info 15/ago/15 

10:00 

3.10 Evento de rua da Radio Nova Paraisópolis: Karina (coordenadora da Rádio) 

informa que haverá evento com apresentações culturais diversas na rua Melchior Giola n° 

175. Karina convida para o aniversário de 5 anos. 

 

todos 23/ago/15 

3.11 Aniversário UMCP: Juliana O. (UMCP) apontou que UMCP completará em 

setembro 32 anos de existência e que a partir do dia 16/set diversos eventos acontecerão. 

 

info Semana de 
16/set/15 

3.12 Conselho Tutelar: Juliana G. (UMCP) enfatizou a importância de apoiar eleições e 

informou sobre a inscrição de 4 moradores de Paraisópolis ali presentes: Soraya – Jd São 

Luiz; Gervasio - Campo Limpo; Joelma – Santo Amaro; Magali – Butantã. 

 

info  

3.13 Óleo de cozinha: Convite a todos para, na próxima reunião,  trazer óleo 
de cozinha usado para doação à Central de Triagem!!! 
 

todos 27/ago/15 

4. Apresentação de danças brasileiras pelas crianças do projeto CCT Paraisópolis: 

sob direção da professora Joseti, cerca de 20 crianças fizeram apresentação de Cacuriá e 

Frevo e finalizaram com animada Ciranda, envolvendo todos os participantes da reunião de 

Multi.   

info  

5. Próxima reunião 

 

Pauta: Educação-Infantil, Fundamental, Inclusiva 

GT Educação: Monica, Luciene, Rejane 

Local: Pró-Saber 

Rua : Manoel Antonio Pinto, 974 (Referência do local: ao lado da CUFA/Avante) 

 

 

 

todos 

 

 

27/ago/15 

8:30h 

 


