
Bons dias, xofens! (:

Neste último final de semana participei de um projeto de muralismo e decoração coletivo, ali
no espaço CultivArte, na zona norte de SP e trocando ideia com a galera de lá, surgiram
diversos assuntos interessantes e eu fiquei de descrever tudo para mandar pra geral no
grupo do whatsapp que tenho com o coletivo, achei tudo tão importante que decidi
compartilhar aqui com todes, também! aproveitem, apareçam no evento se puderem. Bjs

01 - *EVENTO!!!!!* \õ/
Fábrica de Cultura Jaçanã - 25/10 às 18h30 - bairro Jova Rural - ônibus saem de Santana,
Tucuruvi, Tiête e Jaçanã

*PROSEANDO EDITAIS*
25/10 – Terça-Feira - 18h30
presencial | maiores de 12 anos

“Proseando Editais'' é um encontro com coletivos e artistas da região sobre a importância
de acessar as políticas públicas na área cultural e seu impacto no território. Um diálogo
sobre o "fazer cultural" e a transformação local, possibilitando que outros coletivos e artistas
troquem ideias e ações.

_Endereço: R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo - SP, 02281-213_

02 - *Canetas Posca* (áreas diversas e ambientes internos - base água)

https://blog.grafittiartes.com.br/5-dicas-para-usar-caneta-posca/

03 - *Canetas Unipaint* (áreas diversas e ambientes externos - base permanente)

https://www.mundografite.com.br/modelo-px21-preta

04 - *Degradê perfeito na parede com tinta acrílica*:
Passo 1: Faça uma marcação com fita crepe delimitando o espaço de cada cor e pinte a
parte de baixo com a tonalidade mais escura. Passo 2: Use um pincel ou esponja e esfume
as divisões. Passo 3: Use a tonalidade intermediária para pintar o meio e uma mais clara
para a parte de cima da parede. Repita o esfumado.

https://www.youtube.com/watch?v=QHBtvFrJjQ8&ab_channel=JulianeTakayama

05 - *Políticas Públicas*
O que são políticas públicas?
O termo políticas públicas remete a um conceito recente – e amplo – nas Ciências
Políticas. A partir da segunda metade do século XX a produção acadêmica norte-americana
e europeia se debruçou sobre estudos que tinham por objetivo analisar e explicar o papel do
Estado, uma vez que suas instituições administrativas impactam e regulam diversos



aspectos da vida em sociedade. Nesse sentido pode-se concluir que as políticas públicas
estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam a
relação entre Estado e sociedade.

As políticas públicas de modo geral são atravessadas pelos campos da Economia,
Administração, do Direito e das Ciências Sociais. Elas se traduzem em políticas
econômicas, políticas externas (relações exteriores), políticas administrativas e tantas
outras com referência nas ações do Estado. Invariavelmente, as políticas públicas que mais
se aproximam da vida cotidiana são as políticas sociais – comumente organizadas em
políticas públicas setoriais (como por exemplo, saúde, educação, saneamento básico,
transporte, segurança etc.).

06 - *Editais Culturais*
O que é um edital cultural?
Os editais de cultura são uma forma de captar recursos para realizar projetos desse setor.
Alguns exigem a aprovação prévia em leis de incentivo fiscal, enquanto outros, não. Para
ter sucesso, é fundamental conhecer e seguir as regras de cada um, além de fazer com que
o seu projeto se destaque.

07 - *PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL*
https://jovemmonitorcultural.prefeitura.sp.gov.br/

Projeto da Prefeitura do Município de SP para incluir jovens, de 18 à 29 anos, nos mais
diversos setores culturais. Casas de Cultura, Bibliotecas, Teatros, Acervos, Secretarias, etc.
Editais abrem todo ano, inscrição gratuita pelo próprio site.


