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Reunião do Comitê Catarinense para a Rio+20             Data: 29/02/2012       

Horário: 09:00h              Local: Sala do GTHidro              Duração: 2 horas 
 
Presentes na Reunião: Maria Gabriela Knapp, Yam Castelfranchi, Luan Harder, Eduardo Moure, 
Paul Andre, Rita Duzzo, Alessando Maiochi, Pilar Serbent, Bruno Eduardo, Marina Willrich, 
Carolina. 

Presidindo a Reunião: Maria Gabriela e Yam. 

Pontos de Pauta: 
 

 Repasse da reunião com Involves do dia 27/02/12.  
              Responsável: Maria e Fabi.  
              Tempo: 15 minutos. 
 

 Repasse da reunião com Comitê Catarinense em Defesa das Florestas do dia 27/02/12.  
              Responsável: Maria e Yam.  
              Tempo: 15 minutos. 
 

 Definição estratégica dos encontros de mobilização e dos objetivos e resultados destes 
encontros. 
Tempo: 30 minutos. 

 

 Finalização do Calendário do Comitê SC.  
Tempo: 30 minutos. 
 

 Finalização e envio de Cartas/Convites para encontros de mobilização. 
Tempo: 15 minutos. 
 

 Definição inicial da estrutura da Plataforma, conforme nossos resultados esperados. 
Tempo: 15 minutos. 
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Pontos de Pauta (discussão): 
 
Repasse Reunião com Involves – Para elaborar o site, como não temos recursos para financiar, os 

sócios da empresa vão se reunir a respeito da proposta para decidir se poderão nos patrocinar 

com o site. Sobre a plataforma, temos que pensar mais detalhadamente sobre os recursos que 

queremos propor para desenvolver a ferramenta. 

Repasse Reunião Comitê em Defesa das Florestas – O Comitê em Defesa das Florestas vai 

promover uma ação na fila do RU, no dia 05/03 das 12:00h às 13:00h,  para divulgar o movimento 

Veta Dilma e o Comitê Catarinense para a Rio+20. Em relação à votação do novo Código Florestal, 

que acontecerá dia 06/03, a SOS Mata Atlântica está financiando a ida de 30 pessoas para Brasília, 

com um ônibus, hospedagem e ajuda de custos. A ida dessas pessoas está condicionada à 

disponibilidade de uma pessoa que organize a excursão. 

Encaminhamentos: 

Os “Diálogos Sociais Catarinenses” acontecerão nas UFSCs das cidades de Araranguá, Curitibanos, 

Joinville e Chapecó, todos no dia 23 de março (feriado em Florianópolis). Na região de 

Florianópolis o encontro de mobilização acontecerá no dia 25 de março, junto com o evento 

cultural PicNic. 

Calendário – Apresentação do calendário antigo e apresentação de sugestão de mudança das 

atividades que seriam realizadas na primeira semana de março para a terceira semana do mesmo 

mês. Checar agenda cultural de Florianópolis no final de semana dos Diálogos Sociais (Maratona 

Cultural) e possibilidade de articulação com esse movimento (Eduardo).  

Estratégias do encontro – Estimular as pessoas que estiverem participando a comentar com suas 

opiniões pessoais sobre os assuntos que estão sendo tratados nos Diálogos Sociais promovidos 

pelo Governo Federal.  

Contatos Regionais – Incluir um banco de dados com os contatos das organizações regionais no 

site do comitê catarinense. Esse banco de dados será útil para a divulgação dos parceiros e 

articulação com os comitês locais. *Incluir redes de professores, universidades e centros 

acadêmicos nos nossos contatos que serão mobilizados (Pilar). 

Demandas 

URGENTE: Resgatar o contato com a reitoria. (Thaianna/Maria/Pilar) 

- Mandar carta aos centros acadêmicos das universidades convidando-os para os Diálogos Sociais. 
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- Definir a data e local para o primeiro encontro regional e entrar em contato  com as UFSCs 

regionais. (Maria Gabriela) 

– Levantar as experiências de formação dos comitês locais, formados pelos outros comitês 

estaduais. (Yam) 

- Elaborar um formulário para mapear as organizações sociais baseado em um já existente. (Rita e 

Alessandro). 

- Preencher com mais contatos a tabela de atores sociais. Dividimos, então, os membros presentes 

em duplas para articular as mobilizações em cada região do estado: 

Yam, Alessandro e Paul – Florianópolis 

Eduardo e Luan – Araranguá 

Rita e Pilar – Joinville 

Maria Gabriela e Bruno – Chapecó 

Luiz Gabriel - Curitibanos 

 
 

 


