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O que é a Estação M'Boi?
A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e
vínculos organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas
na região do M'Boi Mirim e Campo Limpo, região sul da cidade de São Paulo.
A plataforma tem como objetivo maximizar as sinergias entre diferentes temáticas
urbanas, tanto por meio da troca de informações quanto pela promoção do
desenvolvimento territorial local.
Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico
Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como
objetivo contribuir para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar
visibilidade às atividades que acontecem no território. A cada boletim também elegemos
um tema para colocar em discussão e partir dele indicamos leituras de documentos e
publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é Cultura no território.

Acesse a biblioteca virtual!
No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações,

relatórios, mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade
de São Paulo. São documentos que a equipe da Estação encontrou em seus
estudos e outros que recebemos de pessoas ativas na região. Se você tem algum
relatório, tabela, TCC, dissertação ou outro documento que ache importante
circular, nos envie através do email ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é
coletiva, é de todas e todos!
Visite a biblioteca

Tema do mês: Culturas em M'Boi Mirim
A escolha do tema “Culturas em M’ Boi Mirim” como ponto de partida para a primeira
edição deste Boletim Eletrônico se dá por dois motivos: o primeiro, dar visibilidade à
plural e significativa produção artística e cultural da região Sul; e o segundo, contribuir
para a divulgação de uma considerável produção acadêmica desenvolvida nas diversas
áreas de conhecimento (antropologia, ciências sociais, psicologia, geografia,
administração pública, entre outras).
Os trabalhos divulgados na Biblioteca virtual abordam o tema da Cultura no plural e em
sua dimensão antropológica, ou seja, eles reconhecem e valorizam a multiplicidade de
linguagens artísticas (teatro, música, audiovisual, literatura, dança, por exemplo) e
dialogam com questões do cotidiano dos moradores e das comunidades desses
territórios.

Dicas de leitura
Se quiser saber mais sobre as Culturas em M'Boi Mirim e Campo Limpo, confira
algumas das publicações disponíveis:
Documentos Oficiais
Participação e Cidadania Cultural: a experiência da III Conferência Municipal
de Cultural de São Paulo
Plataforma SP Cultura
Documentário
Panorama Arte na Periferia
Publicações acadêmicas

Ações culturais e juventudes em M'Boi Mirim: um debate sobre políticas
públicas e vulnerabilidades
Fazedores de cultura ou empreendedores culturais? Precariedade e
desigualdade nas ações públicas de estímulo à cultura.
Culturas de periferia: entre o mercado, os dispositivos de gestão e o agir
político
RAP na cidade de São Paulo: música, etnicidade e experiência urbana
A rebelião das andorinhas: saraus como manifestação político-cultural na
zona sul de São Paulo
É tudo nosso! Produção cultural na periferia paulistana

Em debate: a importância do orçamento regionalizado
Um dos temas mais "quentes" no debate sobre políticas públicas e território é a
regionalização do orçamento público. Se todos nós pagamos impostos para a Prefeitura,
direta ou indiretamente, não temos o direito de saber onde foi gasto, tanto no assunto
quanto no território? Será que um orçamento público regionalizado poderia melhorar o dia
a dia das pessoas?
Estas e outras reflexões estão presentes no texto "A importância do Orçamento
Regionalizado", escrito por Peter Spink, destaque desta edição. Nele o autor discute
algumas questões relativas ao orçamento do M'Boi e defende o uso do orçamento como
ferramenta de transformação social.
Acesse o texto na íntegra aqui: A importância do Orçamento Regionalizado

Encontros dos Fóruns e Redes
Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou
serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece em setembro
10 a 22 de setembro
FELIZS - Feira Literária da Zona Sul
Acesse o site: http://www.felizs.com.br

14 e 28 de setembro
Curso Defensores e defensoras populares
Acesse o site: https://www.facebook.com/events/2199217580347930/

22 de setembro
Festa da Primavera

Cursos e oficinas
Confira os cursos e oficinas que serão oferecidos na região. Divulge!
Cursos profissionalizantes e socioeducativos - Centro para a Juventude Riviera
Oficinas profissionalizantes - Centro da Juventude
Cursos de preparação para mercado de trabalho - CJ Kagohara

Construa conosco esta plataforma :)
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha
construir conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos,
mapas, publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região
Sul de São Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da Estação.
Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
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