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Estavam presentes

Poder Público -
Angelo Filardo
Gustavo Freiberg
Robert Zwirh.
Hemilton T.Inohe - CET

Sociedade Civil
Arnaldo Gimenes -
Cassio Calazans -
Cesar Pacci
Estevão Romone
Flavia Doria
Isaac Patrese
João Pedro Prosin
José Cury Filho
Leonardo Gola
Lucas Ranzoni
Madalena Buzzo
Marcos Dimenstein
Paulo Marcel Mariano de Almeida
Sonia Figueiredo

Parece que nesse último encontro, entendemos todos, que,  não estamos mais discutindo o
ter ou não ter o Carnaval, e sim, a organização do mesmo, tendo como proposta o diálogo,
enfrentar o Conflito e construir um ponto comum, sabendo, inclusive, que os extremos não
serão contemplados.

Parafraseando... Estamos buscando um bom acordo e sabemos que para encontrar esse
acordo, todos os lados sairão insatisfeitos de alguma forma.

Já tinha-se definido 4 grupos de trabalhos,  sendo:
- Comunicação Geral
- Comunicação do Bloco com o entorno
- Trajetos
- Contrapartida dos Blocos para a Comunidade -  Coleta Seletiva e recuperação de áreas

verdes, possivelmente danificadas pelos blocos.

Neste encontro, recebemos o representante da CET, logo, falou-se basicamente sobre os
trajetos dos blocos, as dificuldades que ocorreram em 2014 e o que fazer para minimizar ao
máximo em 2015.

O Representante da CET-Sr. Hemilton, enfatizou a necessidade de se fazer o melhor
planejamento possível, tanto do trajeto, quanto de se ter um número bem perto da realidade de
participantes dos blocos, pois assim, a CET conseguirá se organizar e contribuir com um
serviço mais objetivo.

Levantou-se a questão de que não é possível saber o número exato dos participantes, pois em



2014, foi uma surpresa praticamente para todos os blocos, e sugeriu-se um acréscimo de pelo
menos 30% sobre os participantes de 2014, para termos uma possibilidade maior de estar
perto da realidade.

Ficou muito claro, que trabalhar para ter uma comunicação mais direcionada, pautando a mídia
de forma mais realista, contribuirá com esse planejamento e organização dentro da Vila.

Também falou-se da comunicação local: Informar ao máximo os moradores, comerciantes,
trabalhadores em geral e outros usuários, sobre a organização dos blocos, horários e trajetos,
apresentar as rotas de fuga e o que for necessários para que todos tenham a possibilidade de
se organizar da melhor forma possível, tanto para participar quanto para buscar refúgio.

Foi sugerido e a sugestão foi aceita, de que esse acordo, fosse exposto aos moradores, em
encontros organizados pelos próprios moradores e nas reuniões ordinárias do CONSEG e com
isso, garantir uma melhor participação dos moradores.

Sugestão - Parece que aqui, também cabe um chamamento mais amplo, talvez um encontro
informativo maior no Largo da Batata, com o propósito de levar um grande número de pessoas
e também a Midia e ampliar os multiplicadores da comunicação.

Os encaminhamentos finais são:

- Solicitar aos blocos que enviem os trajetos desejados para já irmos trabalhando no mapa.

- Solicitar um texto sobre a proposta de Contrapartida dos Blocos, para quem sabe, fazer
parte do Caderno de proposta para os Patrocinadores.

- O tema da próxima reunião  será – Comunicação.
Convidaremos um representante da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para nos ajudar
nessa construção de uma comunicação acertiva que atenda tanto as grandes mídias, a local e
a pública.

Nossa próxima reunião acontecerá em – 05/Novembo/2014 // 19:30 // Subprefeitura.

Convidar nossos vizinhos e os blocos que ainda não compareceram é muito importante.


