AJUDA-MEMÓRIA REUNIÃO EM RIO DAS OSTRAS
DIA 14 AGOSTO 2008
PARTICIPANTES: Jane Paiva, Fátima Lobato (UERJ); Rosilene Almeida (SESC/DN);
Fernanda Manhães (Casa da Educação RO); Márcia, Ovélia (SME/RO); Diego, Nilton e Ana
Cristina (SMComunicação RO); Dóris (Casa da Educação); Simone (SMTurismo).
LOCAL: Casa da Educação de Rio das Ostras
HORÁRIO: 13h30min
OBJETIVOS: Resolver pendências relativas a hospedagem e alimentação e checar detalhes
da organização com a equipe local de Rio das Ostras; visitar escola sede do evento e escola de
realização das oficinas; ver a localização das pousadas até então indicadas pela Fundação da
UFRJ.
DELIBERAÇÕES/DECISÕES:
a) Fechamento da programação temática, incluindo atividades culturais ofertadas pela
SMCultura de Rio das Ostras, após negociações de pertinência de atividades/horários,
face aos imprevistos em relação às indicações feitas pela Comissão de Programação
Cultural (a programação final já seguiu para a confecção do folder);
b) Informação de que o site www.rowebtv.com transmitirá on line o evento, havendo
também cobertura da SBT local, para entrevistas e notícias diárias. Oferta também de
divulgação de releases em relação a autoridades que venham participar do evento
(confirmar os nomes quando acertados e enviar para a SMComunicação RO);
c) Feira de Economia Solidária terá 12 tendas e 24 cadeiras, e será montada na rua lateral
à escola — Rua Sebastião Ribeiro de Souza, que estará fechada durante o evento.
Interesse dos grupos, pela possibilidade de vendas mais intensa, por estar aberta à
comunidade (saber de Margareth se terão apoio para alimentação);
d) Pendências operacionais a verificar: Judith/CEFET-Campos — bandeiras têm
mastro?; Diego preparará mídia para a cerimônia de abertura com material de
ENEJAS recolhido; informar ao CEFET-Campos que a delegação do AC sairá de Rio
das Ostras (12 pessoas) no dia 31 de agosto (domingo), às 13h (vôo às 18h no Galeão)
— necessidade de microônibus;
e) Durante o credenciamento deverá ser indagado de cada delegação se têm atividade
cultural para apresentar, de modo a que a Comissão de Programação Cultural possa
organizar as apresentações;
f) Definição de logos de fundo de palco e de folder: as já aprovadas (Fórum RJ, X
ENEJA, Prefeitura RO, Governo Federal/MEC/PDE) e mais: UNESCO;
MTE/SENAES; MJ; CEFET-Campos; SEEDUC/RJ; SME/RJ – PEJA; DEGASE;
SESC; SESI; UERJ. cada representante das entidades deverá imediatamente
disponibilizar a logo para ser aplicada nos materiais;
g) Solenidade de Abertura — Coro Municipal de Rio das Ostras “Som da Pessoa”
entoará o Hino Nacional; Márcia da SME RO vai checar possibilidade de o Hino ser
ao mesmo tempo interpretado pelo coral de crianças intérpretes em LIBRAS, se não
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acontecer, H. Miguel deverá providenciar a intérprete; possível convite a alunos
deficientes auditivos para participarem da abertura; em seguida, Cia. de Dança Baía
Formosa que interpreta causos e lendas municipais — A mulher de branco;
SME/Márcia e Ovélia verificarão possibilidade gravar CDs que resgatam estas lendas
e causos para entregar aos palestrantes (estimado em 15); confirmados os
conferencistas Osmar Fávero e Adán Moreno do CREFAL/México;
h) Programação do dia 28 de agosto — Mesa temática 1 palestrantes confirmados: Maria
da Glória Gohn e Jean Pierre Leroy (FASE); confirmar com Judith a apresentação do
Coral do CEFET-Campos para 10h30min desta manhã; 14h — confirmar apresentação
do Grupo Cateretê de Niterói; café cultural de 16h30min terá o Duo piano e flauta de
Rio das Ostras; atividade cultural de 21h30min será a Rádio Móvel de Rio das Ostras;
i) Oficinas para educandos e educadores paralelas às Rodas de Prosa serão deslocadas
para acontecerem na Escola Francisco de Assis Medeiros Rangel. Visita após a
reunião: escola novíssima, com 12 salas de aula, podendo-se ocupar o espaço do
refeitório e da biblioteca, compondo espaço para as 15 oficinas; explicado à
Subsecretária o espírito das oficinas e a importância de liberação de professores para
participarem: trata-se da oportunidade de partilhar conhecimentos trazidos por
especialistas de todo o Brasil em seus espaços de atuação com educandos e educadores
de Rio das Ostras;
j) Programação do dia 29 de agosto — para a manhã livre, decidiu-se oferecer, por
pousada, uma programação de passeio pela região, com o apoio de um turismólogo.
Sendo atividade livre, os delegados poderão participar ou não, podendo optar por
outras atividades; a idéia do city tour foi abandonada por não se disponibilizar mais do
que um ônibus; decidiu-se pela consulta à responsável pelo Museu Sambaqui da
Tarioba para verificar a possibilidade de abrir à 8h e fechar às 21h neste dia,
oferecendo horário alternativo de visita aos delegados; mesa temática 3 não contará
com Prof. Paul Singer, mas com Roberto Marinho da SENAES/MTE e Domingos
Leite Lima Filho, prof. da Universidade Federal Tecnológica do PR, além de João
Roberto do IBASE, confirmado; o café cultural da tarde será oferecido com miniatividade de delegações; a atividade cultural da noite será um grupo de chorinho, de
Rio das Ostras;
k) Programação do dia 30 de agosto, sábado — decidiu-se que o coral da COMLURB se
apresentará na atividade de encerramento, e não durante o almoço; a programação da
solenidade deverá ser, ainda, estruturada;
l) Outras deliberações: na sala da relatoria (biblioteca), serão instalados cinco
computadores para os trabalhos; em sala ao lado, no laboratório de informática, com
14 máquinas, cinco serão reservadas para que relatores de grupos, de mesas etc.
possam digitar suas sistematizações, ficando as demais para uso dos delegados e
consulta à Internet;
m) Definiram-se as áreas e pessoas que estarão responsáveis durante o evento, utilizando
rádio de conexão rápida, visando a resolução de problemas;
n) Fernanda informou que a equipe de trabalho de Rio das Ostras vestirá camisa amarela
com a logo durante o evento, esta uma necessidade da administração municipal;
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o) Providências a serem tomadas: divulgar pela rede fóruns a possibilidade de exposição
de materiais e banners, no terceiro andar do colégio (banners deverão medir 60cm x
80cm; no segundo andar ficarão as editoras; imprimir certificados para educandos e
educadores que participarem das oficinas (Rosilene do SESC compromete-se a
imprimi-los);
p) A passagem pela porta das pousadas que foram apontadas pela Fundação Joaquim
Nabuco indicou mudança completa da lógica com a qual a comissão que as visitou as
havia selecionado: distantes umas das outras e não mais concentradas no bairro de
Costa Azul, além de estarem oferecendo preços muito acima do esperado/levantado
anteriormente; Fernanda ofereceu-se para revisitar as pousadas escolhidas no início e
negociar preços, enviando as propostas e ajustando o que passou a ficar fora do
orçamento; considerou-se o fato de ser baixa temporada, portanto, pouca ocupação, e o
fato de se pedirem quartos duplos e triplos; aceita a proposta de Fernanda que fará o
levantamento para apresentar à Fundação, por Fátima.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2008.

