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Reunião do Comitê Catarinense para a Rio+20              Data: 08/02/2012 
Presentes na Reunião: Conforme Lista de Presença – arquivo Lista de Presença 

Presidindo a Reunião: Thaianna Cardoso e Yam Castelfranchi 

Pontos de Pauta: 
 

 Calendário Rio+20 

 Lista de Contatos para convite 

 Elaboração do Plano de Ação 
 

Pontos de Pauta (discussão): 
 

 Calendário Rio+20 

 Mostrou-se o calendário oficial dos eventos que serão realizados em Santa Catarina. 

Cada evento ocorrerá em dois dias, um para introdução e histórico da Rio+20 e outro para 

construção cooperativas de cartas e demandas de cada região. 

 A idéia tange que o Floripa+20 será um evento de lançamento para os demais encontros 

no estado.  

 

 Lista de Contatos para convite 
 

              Foi criada uma lista de contatos para enviar as cartas convites estratégicas para 

disseminar os objetivos da Rio+20 e levarem para sua instituição/grupo/comunidade este 

diálogo. O objetivo do Comitê Catarinense é ter uma mediação cooperativa, focando na 

sustentabilidade em várias esferas da sociedade. O Comitê pretende fomentar o balanço da Eco 

92 a Rio+20; garantir espaço físico institucional facilitador das idéias norteadoras da Rio+20; 

elaborar projetos para captação de recursos. 

 Enviar e-mail pro grupo um modelo de documento para solicitar recursos - Coordenadoria 

de Controle. 

 

 Elaboração do Plano de Ação 

 Elaboração de uma plataforma virtual para formação e assinatura de documentos de 

ações individuais. 
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