
Ata da reunião de 30 de abril realizada às 15Hs na UPM.  
 
Pauta 

 Aprovação do VAI – contratações 

 Manifesto 

 Luta Popular 

 Virada Sustentável 

 Multirão Cultural 

 Turismo Cultural 

 Grupo de  Estudos 

 Visita José Pacheco + Peça Para Alice com Amor 
 
 
Aprovação do VAI – Contratações 
 
Foram convidados a participar diretamente do desenvolvimento do projeto: Fernando, 
Luan, Rogerio e Claudinho, que ficaram responsáveis pela articulação das ações do 
projeto, fazendo o corpo a corpo com os grupos e agentes culturais. Receberão uma 
ajuda de custo de R$350,00 cada.  
 
Manifesto 
O debate iniciou com a leitura da primeira sugestão de Manifesto escrito pela 
companheira Alessandra. Após a leitura iniciou um grande debate sobre o que 
queremos com o nosso manifesto e ficou definido a seguinte estrutura: 
  
Fazer a relação da ação da Agencia com a Ação do Solano Trindade  
Porque/Quem/pra que 
Objetivos políticos (organização popular) 
Ações (economia local) 
Resultados  
 
Também foi colocado a importância de existência de duas frases de efeito a do Solano 
trindade 
 
“Pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de Arte”  
E uma da agencia 
 
“de nois pra nois” – esse também pode ser o nome do manifesto 
 
Também lemos o manifesto a Cooperifa e ficou responsável a pela nova escrita a 
Marta o Ricardo e a Elis 
  
Virada Sustentável 
Foi apresentada uma proposta de ação pelo Clodoaldo – gestor do parque Santo Dias 
(segue em anexo) 
 



A proposta de organização fortalecendo a Agencia foi muito bem aceita pelo coletivo, 
porem foi levantada algumas questões como: 
 
- em reunião com os organizadores da Virada Sustentável, foi dito que a única 
possibilidade de parceria naquele momento era a disponibilidade da marca “VIRADA 
SUSTENTAVEL” para a captação de recursos e a divulgação do evento na grande mídia 
 
Sendo assim foi colocado em debate o potencial dos coletivos envolvidos com a 
agencia em realizar esta proposta e qual de fato seria as “vantagens” e os “interesses” 
na utilização da marca, sendo que muito pouco foi desenvolvido o debate com a 
comunidade sobre o tema. 
 
Outra questão levantada foi que no mesmo dia proposto para a VIRADA será realizado 
o MULTIRÃO CULTURAL. Chegando a conclusão da realização do Evento com a 
Participação da Agencia, e adiando o debate sobre o utilização da marca VIRADA 
SUSTENTAVEL ou não. 
 
 
Multirão Cultural (nas quebradas...) 
 
O MUTIRÃO CULTURAL ocorre em Osasco, reunindo mais de 150 coletivos em 12 horas 
de evento em 5 palcos. Este evento é organizado de forma comunitária onde todas 
ações são realizadas com objetivos políticos de fortalecer a organização popular.  
 
No mutirão deste ano foi convidados a participar tanto da organização como para 
contar suas experiências o “luta popular”  o “banco comunitário” e a “agencia Solano 
Trindade” alem da proposta de trazer o Multirão para outras quebradas. 
 
Turismo Cultural  
Um grupo de estudantes da área de turismo vieram participar do encontro e se 
dispuseram a construir uma parceria com o objetivo de construir um projeto de 
Turismo comunitário. Contaram um pouco des suas experiências e o que entendem 
como turismo comunitário, onde falaram que é uma proposta de vivencia, onde a 
comunidade é a gestora do projeto e o fortalecimento da economia solidaria  
 
FENA JOVEM TUR foi a plataforma apresentada.  
O Rafael aproveitou a oportunidade para falar que o Banco também vem fomentando 
um empreendimento sobre “vivencia comunitário”   
 
INFORMES 
Grupo de Estudos 
A UPM esta articulando com a Escola de Sociologia e Política (ESP) um “grupo de 
Estudo” sobre desenvolvimento e organização comunitária, onde já realizaram uma 
ação na ESP. Convite aberto a todos. 2º Encontro dar-se-á na UPM, dia 16/5 em 
horário a definir. 
 
Visita José Pacheco + Peça Para Alice com Amor 



 
Dia 7/5 o prof  José Pacheco visitará a Escola Hugo La Corte para auxiliar na construção 
da proposta política e pedagógica da escola. O encontro ocorrerá as 10 da manhã e 
durará 2 horas. Convite a todos os interessados em Educação. A conversa com Pacheco 
continua na parte da tarde na politeia com os românticos conspiradores.  
 
Aviso: 
Dia 25/06 estreia a peça “Para Alice com Amor” baseada no livro de mesmo nome de 
autoria de José Pacheco e com adaptação e direção de Laerte Asnis.    
 
Próxima Reunião 
Local: Praça do Campo Limpo, no espaço ocupado pelo Artemanha.  
Dia: 9/5 - segunda-feira 
Hora: 19Hs.      


