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ATA DE REUNIÃO 

26 de janeiro de 2020 

 

Participantes: 

Beatriz Polari 

Jacqueline Tomaz 

Luis Gustavo Lima 

Patrícia Marques 

Rafael Henrique 

Rahiana Braga 

Roberta Jabur 

Romes Bittencourt 

 

1) Apresentação dos novos membros (Beatriz, Rahiana 

e Roberta) e apresentação a elas da ONG nacional -

com informações, materiais e como funcionam as 

ações em Goiânia, e como foi nosso ano de 2019; 

 

2) Definição do calendário de 2020 – conforme folha 

anexa; 

 

3) Definição das próximas atividades conforme a seguir: 
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 08 de fevereiro sábado / 14:30 hrs / Praça 

Tamandaré (Setor Oeste)  

 

Ação 1: Nome da ação a definir. 

Levaremos cartazes prontos e materiais para 

confeccionar outros no momento se necessário. 

Tema: 5 atitudes que podemos ter em relação ao 

clima 

 

Ação 2: Compostagem 

Ensinar as pessoas com informações verbais e na 

prática, como montar uma composteira. 

 

 atividade sem data de duração para 

recolhimento de matérias recicláveis: 

 

sugerimos a cada voluntário que apresente até o dia 

20.02 o que segue: 

materiais que podemos recolher (lâmpadas, pilhas, 

bateria de celular, fios etc.) / recipiente para 

recolhimento e armazenamento do material, se 

possível / o local onde estes recipientes estarão 

dispostos na cidade para o descarte inicial por parte 

da população / qual voluntário irá recolher o que foi 

arrecadado, e direcionar para a empresa que fará o 

descarte final (reciclagem etc.) 

 

Obs.1: O voluntário será responsável por ligar em 

comércios, escolas, indústrias e/ou afins, montar o 

recipiente ou cotar o mesmo para apresentar até a 

data sugerida de 20.02, para que a partir de março 

iniciemos estas ações. 

 

Obs.2:  grupos específicos de whatsapp (02 no total) 

serão criados para facilitar a comunicação entre os 

membros dos grupos. 

 

4) Todos os grupos oficiais recebem um treinamento 

sobre “defesa” nas atividades. Informações desta 
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natureza estão contidas em nossa plataforma 

Conexão Verde. 

Quem ministra o treinamento é o pessoal de São 

Paulo. Como ainda não temos data para a vinda de 

um representante à Goiânia, teremos um dia em 

fevereiro ou março de “noções” do que é apresentado 

neste treinamento, ministrado por um membro de 

nosso grupo. 

 

5) Conforme ata de reunião de 01.09.2019, os cargos 

da área de marketing/comunicação, área 

financeira/patrimônio e facilitador geral,  abrirão em 

eleição para outros membros do grupo, bem como a 

indicação de mais um facilitador. 

Este assunto será mais detalhado em fevereiro, e 

apenas após o envio nos grupos sobre como 

funcionará, aquele que quiser se candidatar poderá 

se apresentar e se inteirar das funções de cada 

cargo; 

 

6) Reforçamos aos membros sobre a importância do uso 

da fita verde do Greenpeace nas ações (entregue 

hoje aos novatos), bem como padrão nas camisetas. 

Camisetas na cor branca ou preta com a logo do 

grupo de Goiânia ou camisetas na cor branca ou 

preta lisa, sem outras estampas, para quem não tiver 

a camiseta com nossa logo. 

(a logo será disponibilizada nos grupos para aquele 

que quiser confeccionar). 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  2020 

 

JANEIRO Reunião:  26.01 Shopping Cerrado às 11 hrs 

 

 

FEVEREIRO Atividades:   08.02 Praça Tamandaré 14:30 hrs 

                       ??.02 Lago das Rosa (noções de segurança 

nas atividades) Horário a definir 

 

 

MARÇO Atividades:   

 

 

 

ABRIL Reunião: 

 

 

MAIO Atividade: 

 

 

 

JUNHO Atividade: 

 

 

 

JULHO Reunião: 

 

 

AGOSTO Atividade: 

 

 

 

SETEMBRO Atividade: 

 

 

 

OUTUBRO Reunião: 

 

 

NOVEMBRO Atividade: 

 

 

 

DEZEMBRO Atividade: 

 

 

 

 

 

 


