
AGÊNCIA DE FOMENTO SOLANO TRINDADE
ATA DA REUNIÃO DE 09/05/2011 NO ESPAÇO NATALIA ROSEMBURG 
PRAÇA DO CAMPO LIMPO
 
Estavam Presentes:
 
Rafael
Thiago
Luan
Claudinho
Luciano Santiago - Artemanha
Dessa
André
Rafael e Ney - representantes do Fora do Eixo 
Celso – HUB
 
- Luciano do Artemanha fala um pouco sobre o espaço Natalia Rosemburg que estava 
ocioso, e que passou por um processo de ocupação pela Trupe, mas por questões 
burocráticas e por ser um espaço publico, encontraram dificuldades no uso do mesmo, 
por isso irão ocupar um espaço também na Praça do Campo Limpo. Lembrou que, o 
Espaço Natalia Rosemburg continua aberto para coletivos que necessitarem ocupá-lo 
para atividades / eventos quando necessário;
 
- Representantes do Fora do Eixo: Coletivo que já se utiliza de moeda própria e troca 
de serviços, relataram um pouco de suas experiências, como por exemplo, parcerias 
com empresas / comércios fornecedores de materiais e equipamentos necessários para 
desenvolver as atividades promovidas por eles. Foi citado o Cedo e Sentado que ocorre 
todas as terças-feiras no Studio SP ( Rua Augusta – SP), através deste projeto muitos 
nomes da música alternativa, em especial do rap vieram à tona e vem sendo cada vez 
mais reconhecidos em São Paulo e fora daqui.
Celso perguntou se já tiveram algum impasse com Banco Central pelo uso da moeda 
cultural, disseram que até o momento não.
 
- Apresentação da Planilha Impressa de Cadastro de Coletivos e Artistas, que será 
utilizada pelo Luan, Claudinho, Fernando e Rogério nas visitas a cada grupo. As 
informações da planilha, bem como os registro em fotos / vídeos serão passadas para o 
Núcleo de Comunicação (Dessa) para cadastro no sistema, divulgação dos trabalhos e 
o que mais for necessário. Também foi apresentada a ficha de pré-cadastro na Agencia 
que é mais rápida e pode ser preenchida sem necessariamente visitar o coletivo.
 
- Discutimos o fato de ter ou não 2 Blogs, concluímos que sim, pode-se manter apenas 
um, desde que ele seja simples de ser alimentado. O representante do Fora do Eixo deu 
uma dica interessante: todo serviço que for feito em Blogs ou Programas que mais de 
uma pessoa for atualizar pode ter um tutorial de como foi feito.
 
- Estamos tendo problemas com o grupo de discussões criado no Google, vamos tentar 
arrumar, se não der certo, apagaremos este e criaremos um no Yahoo!!!
 
- Dêssa se propôs a atualizar o Blog ao menos uma vez por semana, dando prioridade 
para informações e divulgações dos grupos já cadastrados na Agencia e para as páginas 



dos projetos Mulheres Periféricas Cantam e Funk Conscientiza;
 
- Criação de email padrão de boas vindas para enviar a cada coletivo que se cadastrar na 
Agencia;
 
- Linkar planilha de Cadastro no Blog do WordPress;
 
- Rafael falou sobre uma possível parceria com o Sesc para que possamos ter acesso aos 
dados da pesquisa e mapeamento que fizeram dos Coletivos Culturais da Zona Sul. Ana 
do Val fez essa ponte, reunião com representantes do Portal do Sesc Santo Amaro em 
11/05 – quarta-feira.
 
- Celso citou a Virada Sustentável que está em produção pela Agencia, fecharemos 
atrações até esta sexta ou sábado 14/05;
 
- Thiago falou da necessidade de criar-se uma comissão para definição da Moeda da 
Agencia, haverá reunião para falar sobre isso na quinta-feira 12/05 às 17:00 na União 
Popular de Mulheres.
 
- Está no blog um “concurso” para arte da moeda cultural;
 
Próxima Reunião: Quarta 25/05 na União Popular de Mulheres – horário a confirmar.
 
 


