INFORME DA REUNIÃO CONJUNTA GT MORADIA E GT MINORIAS
11.05.2012

A reunião foi realizada no dia 11 de maio de 2012, na Faculdade de Direito da UERJ, e
teve como principal ponto de pauta o debate sobre novas ações conjuntas que podem
ser organizadas pelos Grupos de Trabalho, levando em consideração as propostas
pactuadas na reunião geral de dezembro (gerais e específicas) bem como as iniciativas
e convites relacionados à Cúpula dos Povos na RIO+20.
A demanda para que o FJ participe na RIO +20, engajando-se nas atividades da Cúpula
dos Povos, foi muito bem recebida por todos/as, com destaque para as duas a seguir:
 “TOXITOUR” – organizado pelos pescadores artesanais e diversas entidades e
instituições que militam pela defesa de um meio ambiente sadio, baseado no
turismo sobre as áreas impactadas pelos grandes empreendimentos; e terá um
“passeio” marítimo e outro, terrestre.
 CIRANDA DA RESISTÊNCIA – organizado pelo Fórum Comunitário do Porto no
Morro da Providência.

Foi salientada a necessidade de se criar uma agenda política 2012 para facilitar a
continuidade das atividades dos Grupos de Trabalho; e também uma alternativa para o
horário e metodologia das reuniões.
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Até junho o foco será nas atividades relacionadas à Cúpula dos povos e à Rio+20;
posteriormente, o encontro dos GTs seguirá a seguinte metodologia: alternância entre
reuniões nas comunidades (que podem ser plenárias ou audiências públicas, conforme
necessidade local) e reuniões na UERJ.
A idéia é que cada comunidade defina como será construído o(s) encontro(s). Se, para
aquela comunidade, for importante que se organize uma plenária ou uma audiência
pública, isso será realizado. Se ficar estabelecido que serão reuniões fora da UERJ para
discutir a pauta de democratização do FJ por intermédio de um curso para lideranças,
isso será realizado. Se ambos, idem.

CRONOGRAMA:
 1º JUNHO – UERJ, 14 h, sala 7050 F: se houver necessidade para fechar algum
detalhe para a RIO+20.
 06 de JULHO – UERJ, 14 h, sala 7050 F: (pauta: avaliação RIO +20; fechamento
cronograma 2º semestre – atenção para o mês de setembro)
 AGOSTO – mês de comunidade (Babilônia)
 14 de SETEMBRO – UERJ, 14 h, sala 7050 F
 26 de OUTUBRO – UERJ, 14 h, sala 7050 F
 NOVEMBRO – mês de comunidade quilombola
 07 de DEZEMBRO – REUNIÃO PLENÁRIA GERAL DE TODOS OS GTs
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